
 

 

 CTY TNHH TRI THỨC VIỆT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TT NGOẠI NGỮ - BDVH NHẬT MỸ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                                                                                           Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2019 

TỔ CHỨC CUỘC THI  

TÌM KIẾM TÀI NĂNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

   1. Mục đích: 

- Nhằm khơi dậy niềm đam mê kinh doanh, khuyến khích hình thành ý tưởng quản lý nhân sự 

cho các bạn có ước mơ trở thành nhà quản lý tài năng.  

- Tạo sân chơi lành mạnh, cơ hội chia sẻ, học hỏi các kỹ năng quản trị nhân sự trong tương lai 

- Có cơ hội ứng tuyển nhân sự tại Trung Tâm Ngoại Ngữ - BDVH Nhật Mỹ cho vị trí quản lý. 

   2. Yêu cầu:  

Ý tưởng phải là do chính bản thân của người tham gia viết ( có thể tham khảo, tổng hợp từ 

nhiều nguồn tài liệu, có ghi thông tin dẫn chứng trích dẫn) 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

- Tất cả các bạn độ tuổi từ 20 trở lên , không phân biệt trình độ, học vấn, kinh nghiệm 

- Đăng ký cá nhân 

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM 

   1. Thời gian:  

- Từ ngày 1/5 – 15/5/2019 nhận đăng ký tham gia qua email hoặc face book 

- Từ ngày 15/5 – 20/5/2019 vòng Sơ tuyển sang lọc và công bố kết quả vào vòng bán kết 

- Từ 20/5 – 30/5 nhận file giấy và file mềm qua email ( ttnhatmy@gmial.com), công bố kết quả 

vào vòng chung kết 

- Từ ngày 30/5 – 5/6/2019 Vòng chung kết: thí sinh bảo vệ dự án, giải quyết tình huống BGK 

ra , công bố kết quả và trao thưởng 

IV. THỂ LỆ CUỘC THI  

Đề yêu cầu : giải quyết bài toán quản lý nhân sự như sau : 



 

 

Bạn đề xuất phương án số lượng nhân sự, bộ phận nhân sự, nhiệm vụ cho từng bộ phần 

nhân sự, tổng mức ngân sách lương thấp nhất phù hợp cho 1 trung tâm ngoại ngữ có số lượng 

học sinh 200 học sinh. 

     Yêu cầu : 

-  nhân viên làm việc  3 ca/1 ngày 

- Giữ được bí mật thông tin nội bộ 

- Cách Tuyển dụng và giữ chân được nhân sự giỏi 

- Cách đánh giá năng lực nhân sự khi làm việc 

Cuộc thi gồm 3 vòng cụ thể như sau: 

Bước 1: Đăng ký từ ngày 1/5/2019  ( nộp qua email : ttnhatmy@gmail.com / face book / hoặc nộp trực 

tiếp tại địa chỉ 190a đường D1, khu dân cư Phú Hòa, gần ĐH Thủ Dầu Một) 

Bước 2: Nộp bảng tóm tắt ý tưởng, đề cương chi tiết ngày 15/5/2019 

Bước 3: nộp bảng chi tiết dự án ngày 30/5/2019 

Bước 4: vòng Chung kết, chọn 5 bạn trình bày thuyết trình trước BGĐ và nhân sự của Trung Tâm 

Nhật Mỹ. 

Thời gian tổ chức vòng chung kết dự kiến : 8h ngày 5/6/2019 

Địa điểm : tại Trung Tâm Nhật Mỹ số 190a đường D1, Khu dân cư Phú Hòa, TP.TDM 

V. GIẢI THƯỞNG VÒNG CHUNG KẾT 

01 Giải nhất:   trị giá 1.000.000 tiền mặt + Quà lưu niệm 

01 Giải Nhì:   trị giá 500.000 tiền mặt + Quà lưu niệm 

01 Giải Ba : trị giá   300.000 tiền mặt + Quà lưu niệm 

01 Giải tài năng : 500.000 tiền mặt + Quà lưu niệm 

 

 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

  

    TH.S Trần Thị Tuyết Mai 

mailto:ttnhatmy@gmail.com

