
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 Số: 66/TB-VCLC-CTSV TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Cuộc thi tạo site “Giới thiệu bản thân - Ghi điểm nhà tuyển dụng” 

 

 Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022), bộ phận Công tác 

sinh viên – Viện đào tạo chất lượng cao kết hợp với Đoàn Viện Shape tổ chức cuộc thi 

tạo site “Giới thiệu bản thân - Ghi điểm nhà tuyển dụng”. Cuộc thi hoàn toàn miễn phí 

trên nền tảng Google site. Đây chính là cơ hội cho sinh viên Trường ĐH Giao thông vận 

tải TP.HCM tạo riêng cho mình một site cũng như là cơ hội PR bản thân đối với nhà 

tuyển dụng. 

I. Thời gian, đối tượng: 

1. Thời gian:  

- Thời gian nộp bài dự thi: từ ngày 01/8/2022 đến 14/8/2022 

- Thời gian chấm tác phẩm: từ ngày 15/8/2022 đến 18/8/2022 

- Thời gian trao giải (dự kiến): 22/8/2022 

2. Đối tượng:  

- Sinh viên hệ ĐH chính quy trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 

II. Nội dung cuộc thi: 

1. Bố cục bài thi: bài thi sử dụng nền tảng Google site thực hiện 

- Header: có logo, slogan, banner, menu 

- Content: chứa text, hình ảnh, video … liên quan về bản thân, kiến thức, kỹ 

năng, kinh nghiệm … 

- Footer: có các thông tin liên hệ 

2. Hình thức tham gia:  

- Bài dự thi nộp tại form: tại đây. 

3. Cách tính điểm: 

- Bài thi tính theo thang điểm 10 

- 60% điểm từ Ban tổ chức (content: 5 điểm, bố cục/chức năng: 5 điểm) 

- 40% điểm từ fanpage: https://www.facebook.com/vienclc.gts. Mỗi like 1 

điểm, comment 5 điểm, share công khai 10 điểm. 

4. Cơ cấu tổng giải thưởng: 

- 1 Giải nhất: 500.000 vnđ + giấy khen  

- 1 Giải nhì: 300.000 vnđ + giấy khen  



- 3 Giải ba: 200.000 vnđ + giấy khen  

- 5 Giải thưởng Minigame (Thẻ cào nạp tiền điện thoại): 100.000 vnđ, 50.000 

vnđ, 30.000 vnđ, 20.000 vnđ, 10.000 vnđ 

* Lưu ý: Nếu các bài thi có cùng kết quả thì sẽ tính theo thời gian nộp bài. 

VI. Nội dung khác: 

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên tham gia thi có thêm kỹ năng thiết kế, Viện 

Đào tạo chất lượng cao tổ chức buổi workshop chủ đề “Ghi điểm nhà tuyển 

dụng bằng Google site” 

1. Thời gian tổ chức: 09h00 – 10h00 ngày 07/08/2022 

2. Hình thức tổ chức: Live stearm fanpage Viện đào tạo chất lượng cao 

https://www.facebook.com/vienclc.gts 

3. Tất cả thành viên tham gia thiết kế, bình chọn, workshop được cộng điểm 

rèn luyện vào HK2, 2021-2022 

 KT. VIỆN TRƯỞNG 
 PHÓ VIỆN TRƯỞNG 
 
 (Đã ký) 
 
 
 ThS. Cao Hữu Vinh 

 

Nơi nhận: 

- Viện trưởng (để b/c); 
- Website: CLC; 
- Lưu: VT, BP.CTSV. 


