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SINH VIÊN ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG 
THAM DỰ CUỘC THI “GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ” 

Nguyễn Đình Quế 

Cuộc thi “Giám đốc Nhân sự” do Câu lạc bộ Nhân sự Khoa Quản Trị kinh doanh Trường Đại học Kinh Tế tổ chức từ 
ngày 28/3/2004 đến 24/4/2004 tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cao tất cả các sinh viên ngành kinh tế và 
Quản trị Kinh doanh của các Trường đại học công lập, bán công và dân lập tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Cuộc thi kể trên đã thu hút gần 2.000 sinh viên các trường tham gia, trong đó có 43 thí sinh là sinh viên Đại học 
Dân lập Văn Lang. Cuộc thi thực sự đã tạo cơ hội quý báu cho các anh em sinh viên có dịp gặp gỡ thân mật, giao 
lưu, học hỏi bổ sung kiến thức đã tiếp thu ở lớp học, tăng cường nhận thức thực tế về đời sống kinh tế xã hội của 
đất nước trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa; đặc biệt có dịp thực hành vai trò của một Giám đốc Nhân sự của 
một doanh nghiệp phải đối mặt giải quyết những tình huống đòi hỏi sự hiểu biết về luật lao động và thị trường lao 
động Việt Nam hiện nay. 

Diễn biến cuộc thi gồm ba vòng: 

Vòng 1: Mỗi thí sinh phải trả lời 60 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi viết. Cuộc thi vòng 1 với gần 2.000 thí sinh, 
kết quả: 30 thí sinh lọt được vào vòng 2 trong đó có 4 thí sinh là Sinh viên Đại học Văn Lang: 

1. Lương Thị Ái Vân – SV Lớp K7Q1 Khoa QTKD  
2. Ngô Thị Thái – SV Lớp K7Q1 Khoa QTKD  
3. Dương Thị Ngọc Bé – SV Lớp K7Q1 Khoa QTKD  
4. Nguyễn Hải Hoàng – SV Lớp K7Q1 Khoa QTKD  

Vòng 2: Thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và sau đó được phân nhóm để giải quyết tình huống. 

Kết quả 30 thí sinh thi vòng 2, Ban Giám Khảo tuyển lựa được 6 thí sinh cao điểm nhất được lọt vào vòng 3, 
trong đó có 2 sinh viên Đại học Văn Lang: SV Nguyễn Hải Hoàng và SV Dương Thị Ngọc Bé. 

Vòng 3 hay vòng chung kết xếp loại

Nội dung thi vòng 3 gồm 4 chặng: 

• Chặng 1: tự giới thiệu về bản thân để đi đến kết luận “Hãy chọn tôi”  

• Chặng 2: Thí sinh phải thực hành kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng.  

• Chặng 3: Thực hành kiến thức tuyển dụng.  

• Chặng 4: Đưa ra tình huống nhân sự và cách xử lý  

Kết quả ở vòng 3 hay vòng chung kết xếp loại: Ban Tổ chức công bố có 6 giải thưởng: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 
giải ba và 3 giải khuyến khích, trong đó: SV Đại học Văn Lang, Khoa QTKD chiếm 2 giải: 

- Sinh viên Nguyễn Hải Hoàng đoạt Giải nhì 
- Sinh viên Dương Thị Ngọc Bé đoạt Giải khuyến khích

Một số Công ty hảo tâm đã tài trợ cho cuộc thi “Giám đốc Nhân sự”. Tuy nhiên, theo ý kiến các sinh viên đã đoạt 
giải thì phần thưởng to lớn và vinh dự nhất cho các bạn là qua cuộc thi kiến thức về quản trị nguồn nhân lực của 
các bạn đã thực sự được nâng cao, các bạn đã có dịp được thử sức để tự khẳng định mình. 

Nói chung, cuộc thi “Giám đốc Nhân sự” là những bài học thực tiễn, giúp các bạn sinh viên ngành Kinh tế và Quản 
trị kinh doanh có điều kiện tiếp cận với thực tế mô phỏng của hoạt động quản lý doanh nghiệp trong công tác 
quản trị nhân sự hầu có thể đảm đương nhiệm vụ trong tương lai không xa đang chờ đón. 
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