TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

ĐIỀU LỆ
Cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng” năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 366/KH-ĐHKT-CSHTNH ngày 15 tháng 3 năm 2021
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)
ĐIỀU 1. Đối tượng dự thi
Sinh viên đang học chương trình năm thứ 3 trở lên tại UEH và các trường đại học,
cao đẳng trên địa bàn TP.HCM (gọi chung là thí sinh).
ĐIỀU 2. Hình thức dự thi
Bao gồm 3 vòng thi như sau:
-

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trực tuyến - Tất cả các thí sinh đăng ký dự thi.

- Vòng 2: Thiết kế Curriculum Vitae (CV) và viết luận theo chủ đề cho trước –
Dành cho 50 -100 sinh viên đạt điểm cao nhất, có thời gian làm bài nhanh nhất.
-

Vòng 3: Vòng chung kết - Dành cho 12 thí sinh có điểm cao nhất ở vòng 2.

ĐIỀU 3. Nội dung dự thi
-

Vòng 1: Kiến thức tổng hợp về các kỹ năng, EQ, IQ, Kinh tế - Xã hội, Tiếng Anh.

- Vòng 2: Thể hiện sự khác biệt của bản thân thông qua trình bày CV và viết bài luận
với chủ đề do Ban Tổ chức cho trước. Chủ đề liên quan đến các kiến thức về định hướng
nghề nghiệp, thích nghi sự thay đổi và thái độ với chính mình và môi trường xung quanh;
-

Vòng 3: Vòng chung kết: Xử lý tình huống thực tế.

ĐIỀU 4. Kết cấu nội dung và hình thức thi
1. Vòng 1: Vòng thi trắc nghiệm trực tuyến - Tất cả các thí sinh đăng ký tham dự sẽ
thi theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến (online) bằng máy tính (thiết bị) cá nhân và ở bất
cứ địa điểm nào vào khung thời gian do Ban Tổ chức (BTC) công bố. Đề thi gồm 50 câu
hỏi, thời gian làm bài thi 30 phút. Số điểm được tính theo thang điểm 100. BTC chọn 50 100 thí sinh có số điểm cao nhất để tham dự vòng 2 (tùy thuộc vào số lượng sinh viên đăng
ký tham gia). Trường hợp bằng điểm, sử dụng tiêu chí phụ là thời gian làm bài ít hơn để
chọn.
2. Vòng 2: Các thí sinh sẽ thiết kế CV và viết bài luận theo chủ đề BTC cho trước. Các
thí sinh nhận chủ đề qua email của BTC và nộp bài theo yêu cầu trong khoảng thời gian do
BTC quy định. Tiêu chí chấm điểm dựa trên sự khác biệt và am hiểu của thí sinh. Ban Giám
khảo sẽ chấm và chọn ra 12 thí sinh có số điểm cao nhất để tham dự vòng chung kết.
Trường hợp bằng điểm, Ban Giám khảo sẽ biểu quyết để lựa chọn.

3. Vòng 3 - Vòng chung kết: 12 thí sinh vào vòng chung kết sẽ tự chia thành 3 đội
(mỗi đội 4 thành viên) để thi đấu, gồm 02 phần thi như sau:
-

Phần 1 – Tự giới thiệu: Mỗi đội sẽ lần lượt thể hiện phần tự giới thiệu của mình,
có thể sử dụng kết hợp nhiều hình thức (thuyết trình, tiểu phẩm, video clip, slide…),
thời gian của phần thi là 05 phút.

-

Phần 2 – Giải quyết tình huống: Mỗi đội sẽ bốc thăm thứ tự dự thi, sau đó thực
hiện nội dung phần thi như sau:
+ Chuẩn bị: Các đội có thời gian là 10 phút để trao đổi và thảo luận nhóm;
+ Trình bày: Các đội có thời là 05 phút để thuyết trình trước Ban Giám khảo;
+ Phản biện: Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi để các đội trả lời, tổng thời gian
đặt câu hỏi và trả lời là 05 phút.
Cách thức tổ chức phần 2 như sau:
▪ Mỗi đội sẽ lần lượt thực hiện nội dung thi của đội theo thứ tự bốc thăm
(lượt 1, lượt 2, lượt 3); trước khi bắt đầu phần thi, cả ba đội sẽ di
chuyển sang phòng chờ; trong lượt thi của mỗi đội, các đội còn lại
chưa thi đấu sẽ ở tại phòng chờ, có giám sát, đảm bảo các thành viên
của đội không biết được diễn biến phần thi đang diễn ra;
▪ Lượt 1 bắt đầu, đội thi đấu đầu tiên sẽ nhận phong bì đựng đề thi, sau
đó thực hiện nội dung chuẩn bị (10 phút) và được đưa trở lại sân khấu
để thực hiện các nội dung còn lại;
▪ Lượt 2 sẽ bắt đầu khi đội thi đấu đầu tiên bắt đầu phần trình bày của
đội, đội thi đấu thứ hai sẽ nhận phong bì đựng đề thi, sau đó, thực hiện
nội dung chuẩn bị (10 phút) và được đưa trở lại sân khấu để thực hiện
các nội dung còn lại;
▪ Lượt 3 sẽ bắt đầu khi đội thi đấu thứ hai bắt đầu phần trình bày của
đội, đội thi đấu thứ ba sẽ nhận phong bì đựng đề thi, sau đó, thực hiện
nội dung chuẩn bị (10 phút) và được đưa trở lại sân khấu để thực hiện
các nội dung còn lại.

-

Tiêu chí chấm điểm ở vòng 3 dựa trên các tiêu chí: định hướng nghề nghiệp rõ ràng,
kỹ năng trình bày, kỹ năng giao tiếp.

ĐIỀU 5. Cơ cấu giải thưởng
-

Giải tập thể:
+ 01 giải nhất: Giấy chứng nhận + 8.000.000 đồng;
+ 01 giải nhì: Giấy chứng nhận + 4.000.000 đồng;
+ 01 giải ba: Giấy chứng nhận + 2.000.000 đồng.

-

Giải cá nhân:
+ Top 10 thí sinh có điểm cao nhất Vòng 1: 500.000 đồng;
+ Top 05 thí sinh có điểm cao nhất Vòng 2: 500.000 đồng.
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