
 1

 

 

THỂ LỆ 
CUỘC THI “CHINH PH ỤC NHÀ TUYỂN DỤNG” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 20/KH-ðHKT-QHDNHTSV v/v tổ chức Ngày hội Nghề 

nghiệp Sinh viên – Nhân lực trẻ TP.HCM năm 2012) 
 

I.  MỤC ðÍCH: 

- Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên tìm hiểu và thực hành kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin 
việc, rèn luyện kỹ năng trả lời phỏng vấn, ñồng thời hình thành phong thái tự tin và 
chuyên nghiệp khi ñi xin việc; 

- Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận và tự ứng cử vào những công ty lớn, ñồng thời giúp 
cho các công ty tham gia Ngày hội nghề nghiệp Sinh viên – Nhân lực trẻ năm 2012 
tìm ñược các ứng viên tiềm năng. 

II.  ðỐI TƯỢNG THAM GIA: 

Sinh viên năm 3, năm 4 thuộc các trường ñại học trên ñịa bàn TP. HCM. 

III.  NỘI DUNG VÀ HÌNH TH ỨC THI: 

Cuộc thi “Chinh ph ục nhà tuyển dụng”  bao gồm 3 vòng thi, các ứng viên ñược lựa 
chọn một cách nghiêm túc, chính xác và chuyên nghiệp.  

1. VÒNG 1:  Viết CV (Curriculum Vitae) 

- CV trình bày trên khổ giấy A4 (có ñầy ñủ thông tin cá nhân, kinh nghiệm học tập, 
làm việc, kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp, sở thích cá nhân, hình thẻ chụp không quá 
06 tháng tính ñến thời ñiểm tham gia cuộc thi,…). Nội dung và hình thức của bản CV 
ñòi hỏi tính sáng tạo cao, thể hiện ñược cá tính, phong cách, mơ ước riêng của mỗi 
ứng viên.  

- Thí sinh tham gia cuộc thi ñăng ký và nộp bài về cho Ban tổ chức 02 bản (01 tiếng 
Việt và 01 tiếng Anh). 

- Ban tổ chức sẽ tiến hành lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc có CV ñạt tiêu chuẩn, chất 
lượng và thu hút ñược nhà tuyển dụng nhất ñể tham gia vòng 2.  

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 09/04/2012 ñến ngày hết ngày 20/04/2012 

Ghi chú: Bài thi của thí sinh ñược in trên khổ giấy A.4, font chữ Times New Roman, 
co chữ 13 
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2. VÒNG 2: Tự tin tr ước nhà tuyển dụng 

- 30 thí sinh xuất sắc sẽ ñược Ban tổ chức huấn luyện các kỹ năng cần thiết ñể tham 
gia thi vòng 2. Vòng 2 của cuộc thi gồm 2 phần: 

+ Phần 1: thi viết tìm hiểu về các kiến thức kinh tế xã hội (trắc nghiệm) 

+ Phần 2: phỏng vấn trước nhà tuyển dụng  

- Ban tổ chức sẽ chọn 04 thí sinh xuất sắc nhất ñể tham gia thi vòng chung kết. 

- Thời gian dự kiến thi vòng 2: ngày 19/05/2012 

3. VÒNG CHUNG KẾT: Chinh phục nhà tuyển dụng 

- 04 thí sinh xuất sắc nhất ñược chọn vào thi vòng chung kết, gồm 03 phần thi: 

+ Phần 1: Hiểu biết (Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về kinh tế xã hội) 

+ Phần 2: Chinh phục (Phỏng vấn trước hội ñồng giám khảo) 

+ Phần 3: Hùng biện (Bốc thăm chủ ñề từ Hội ñồng giám khảo) 

- Ban tổ chức sẽ dựa vào kết quả của Hội ñồng Giám khảo ñể chọn thí sinh trao giải 
nhất, giải nhì và ñồng giải ba. 

- Thời gian: vào lúc 19h00’ ngày 06/06/2012. 

- ðịa ñiểm: Hội trường 1, Nhà Văn Hóa Thanh niên - Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM 

IV.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

- 01 giải nhất:  trị giá 5.000.000 ñồng và Giấy chứng nhận 

- 01 giải nhì:    trị giá 3.000.000 ñồng và Giấy chứng nhận 

- ðồng giải ba:   trị giá 1.000.000 ñồng và Giấy chứng nhận 

V. HÌNH TH ỨC ðĂNG KÝ THAM GIA VÀ N ỘP BÀI DỰ THI: 

1. ðăng ký tham gia và nộp bài dự thi tại một trong hai ñịa ñiểm sau: 

- Trường ðại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh:  

Văn phòng Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp - Hỗ trợ Sinh viên 

Phòng B.003 (tầng trệt), cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, (gặp cô Thảo Vy) 

ðiện thoại: 3855 1777  

- Trường ðH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh: 

Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp 

Khu phố 6, Phường 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ ðức (gặp cô Hà Thu) 

ðiện thoại: 3724 5397 

2. Lệ phí tham gia: 10.000 ñồng/thí sinh (Lưu ý: thí sinh mang theo CMND hoặc Thẻ SV 
khi ñăng ký tham gia) 

BAN TỔ CHỨC 


