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   ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG       

BCH ĐOÀN KHOA NGÂN HÀNG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

*** 

 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm  2017 

 

THỂ LỆ CHÍNH THỨC 

CUỘC THI CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG NĂM 2018 

1. TÊN CUỘC THI 

– Tên chính thức:   

CUỘC THI CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG - NĂM 2018 

– English name:  

  BANKING EXPERT 2018 

– Tên viết tắt: BE 2018 

2. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

– Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 

– Khoa Ngân hàng - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 

– Đoàn khoa Ngân hàng 

– Liên chi hội khoa Ngân hàng 

– CLB Kết nối nghề nghiệp – CAREER LINK CLUB – Khoa Ngân hàng 

– Trung tâm Đào tạo Tài chính - Ngân hàng – CETROB – Trường Đại học 

Ngân hàng TP.HCM 

3. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CUỘC THI 
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– Hướng đến một cuộc thi mang tính học thuật cao, chất lượng phù hợp với 

yêu cầu thực tế - đặc biệt chuyên môn sâu về ngân hàng, từ đó phát hiện và 

bồi dưỡng những Chuyên viên ngân hàng tài năng trong tương lai. 

– Tạo cơ hội cho sinh viên khối kinh tế giao lưu, học hỏi và củng cố kiến thức 

chuyên ngành. 

– Làm cầu nối giữa các ngân hàng và sinh viên giỏi của các trường khối 

ngành kinh tế, mở ra cơ hội tìm việc làm thuận lợi hơn sau khi ra trường 

cho sinh viên khối ngành kinh tế,  

4. ĐỐI TƯỢNG  VÀ HÌNH THỨC THAM GIA 

– Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường đại học cao đẳng khối ngành 

Kinh doanh – Quản lý. Trong đó ưu tiên sinh viên chính quy từ năm thứ 3 

trở lên của các trường đại học và sinh viên năm 2 trở lên của các hệ đào tạo 

cao đẳng có nhu cầu tham gia. Sinh viên ngành tài chính ngân hàng sẽ là lợi 

thế. 

– Sinh viên đăng ký theo 03 sinh viên/đội 

– Thời gian đăng ký:  

o Đợt 1 (Đại học Ngân hàng TP.HCM): Từ 19/03/2018 đến 02/04/2018 

o Đợt 2 (Đại học Ngân hàng TP.HCM và các trường lân cận): Từ ngày 

02/04/2018 đến 13/04/2018 

– Lệ phí đăng ký: 30.000 đồng/đội 

– Địa điểm đăng ký 

Đăng ký trực tiếp tại các địa điểm sau: 

 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM: 

 Cơ sở Thủ Đức: Giảng đường C, số 56 Hoàng Diệu 2 – Phường 

Linh Chiểu – Quận Thủ Đức 
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 Cơ sở Quận 1: Khoa Ngân hàng, Lầu 1 - Số 39 Hàm Nghi– Q.1 

 Các bàn đăng ký đặt tại các trường khối ngành kinh tế trong địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 

Đăng ký trực tuyến tại: https://goo.gl/TMeDB4 

Mã QR code quét link đăng ký bằng điện thoại, máy tính bảng/Zalo… 

 

 Website khoa Ngân hàng và fanpage Đoàn khoa Ngân hàng 

 Các kênh website và trang hỗ trợ của Đoàn trường ĐHNH 

5. HÌNH THỨC CUỘC THI 

VÒNG TUYỂN DỤNG – SÁNG/CHIỀU NGÀY 14/04/2018 

KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP NGÂN HÀNG 

– Sinh viên đăng ký theo 03 sinh viên/đội 

– Mỗi sinh viên trong tất cả các đội phải làm một bài thi độc lập gồm 75 câu 

trắc nghiệm trên giấy với thời gian cho mỗi sinh viên hoàn thành bài thi dự 

kiến là 60 phút, đề thi với yêu cầu kiến thức trong các lĩnh vực chủ yếu như 

sau: 

 Kinh tế học 

 Pháp luật kinh tế 

 Nghệp vụ ngân hàng 

 Tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp 

https://goo.gl/TMeDB4
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 Anh văn chuyên ngành  

 Câu hỏi IQ 

 Câu hỏi kiến thức xã hội và xử lý tình huống 

BTC sẽ chọn ra 12 đội có các sinh viên vững vàng về kiến thức để tiếp tục tham gia 

các vòng sau. Các đội được chọn theo cách tính tổng điểm của các thành viên trong 

đội từ cao xuống thấp với điều kiện không có thành viên nào dưới điểm sàn, (điểm sàn 

sẽ được Ban Tổ chức thông báo khi công bố kết quả của vòng 1). 

Chọn ra 09 sinh viên có số điểm cao nhất nhưng không thuộc 12 đội trên. 09 sinh viên 

này được sắp xếp ngẫu nhiên để hình thành 3 đội tham dự thi vòng 2. 

15 đội vượt qua vòng 1 sẽ được tổ chức một buổi tập huấn chuyên đề để phổ biến và 

hướng dẫn những nội dung cần biết của vòng 2. 

VÒNG NGHIỆP VỤ - NGÀY 13/05/2018 

THỬ THÁCH BẢN LĨNH CHUYÊN VIÊN 

15 đội vào vòng 2 sẽ thực hiện giải quyết tình huống có tính thực tiễn cao trong ngân 

hàng thương mại hiện đại. Các bài tập tình huống sẽ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính 

ngân hàng như: tín dụng, dự án đầu tư, thẩm định giá, chứng khoán, thanh toán quốc 

tế, kinh doanh ngoại hối… 

Thời gian cho phần này là từ 90 đến 180 phút và hình thức thi là cả ba thành viên của 

mỗi đội sẽ làm việc đội cùng nhau trên máy tính để giải quyết tình huống nhằm phát 

huy cao nhất sự hỗ trợ, phối hợp giữa các thành viên. 

04 đội vượt qua vòng 2 sẽ được tổ chức một buổi tập huấn để phổ biến và hướng dẫn 

những nội dung cần biết của Vòng Chung kết. 

VÒNG CHUNG KẾT – NGÀY 22/05/2018 

CHINH PHỤC ĐỈNH CAO 

– Phần 1 – Bản lĩnh nắm bắt - Hình thức thi: Bấm chuông giành quyền trả lời 

nhanh 

– Phần 2 -  Bản lĩnh quyết đoán - Hình thức thi : Lựa chọn câu hỏi và trả lời 

trực tiếp 

– Phần 3 – Bản lĩnh nhà lãnh đạo ngân hàng - Hình thức thi: Xử lý tình huống 

và hùng biện khi bạn là nhà lãnh đạo ngân hàng 
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6. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

– Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền trao tặng trực tiếp cho các đội tham gia là 

trên 30.000.000 đồng. Trong đó riêng giải thưởng cho vòng chung kết cụ 

thể như sau: 

Giải thưởng Vòng Chung kết Giá trị 

01 giải nhất      9,000,000  

01 giải nhì      7,000,000  

01 giải ba      5,000,000  

01 giải khuyến khích      2,000,000  

Giải ý tưởng sáng tạo nhất      1,000,000  

 Tặng giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và kỷ 

niệm chương cho các thí sinh đạt giải vòng chung kết 

 Phiếu ưu đãi học phí lên đến 30% cho mọi khóa học tại Trung tâm Đào tạo 

Tài chính - Ngân hàng (CETROB), trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho 

30 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. 

 Cộng điểm cho Báo cáo thực tập cho sinh viên Khoa Ngân hàng, trường 

Đại học Ngân hàng TP.HCM khi vượt qua vòng tuyển dụng. 

 Giấy khen của khoa Ngân hàng và nhà tài trợ cho các giải thưởng các vòng 

1 và 2. 

 Xác nhận tham dự cuộc thi cho tất cả thành viên các đội tham dự cuộc thi, 

có thể sử dụng trong cộng điểm rèn luyện. 

 Có cơ hội được giới thiệu việc làm trực tiếp đến các nhà tuyển dụng uy tín 

trong hệ thống ngân hàng. 
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7. THÔNG TIN LIÊN HỆ, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ CUỘC THI 

- Website Khoa Ngân hàng: http://khoanh.buh.edu.vn/   

- Ths. Nguyễn Trung Hiếu – Trưởng Ban tổ chức 

SĐT: 0986 952 973 – Email: hieunt@buh.edu.vn 

- Đ/c Phan Kim Ngọc – Phó Ban tổ chức 

SĐT: 0941 252 256 – Email: ptk.ngoc0608@gmail.com  

 

 

ĐOÀN KHOA NGÂN HÀNG 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Bí thư 

(đã ký) 

 

Ths. Nguyễn Trung Hiếu 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA NGÂN HÀNG 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH 

 

(đã ký) 

 

TS. Lê Thị Anh Đào 

Ý KIẾN CỦA ĐẢNG ỦY VIÊN PHỤ 

TRÁCH THANH NIÊN 

(đã ký) 

 

ThS. Lâm Thị Kim Liên 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG  

BÍ THƯ 

(đã ký) 

 

ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn 

 

http://khoanh.buh.edu.vn/
mailto:hieunt@buh.edu.vn
mailto:ptk.ngoc0608@gmail.com

