HỘI SINH VIÊN TỈNH VĨNH LONG
BCH TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH
Vĩnh Long, ngày 9 tháng 5 năm 2016

***

Số: 16-TB/HSV

THÔNG BÁO
“Tham gia cuộc thi Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân năm 2016 ”
Kính gửi: BCH chi hội các khóa lớp
Căn cứ Kế hoạch số: 04KH/TWHSV, ngày 11/4/2016 của Ban Chấp hành Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc “Tổ chức chương trình Kỹ năng quản lý tài chính
cá nhân năm 2016”;
Căn cứ công văn số 45/HSV ngày 4/5/2016 của BCH Hội sinh viên Vĩnh Long về
việc tham gia cuộc thi Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân năm 2016
BCH Hội sinh viên trường thông báo đến toàn thể hội viên sinh viên tham gia cuộc
thi như sau:
1. Đối tượng tham gia: Hội viên là Học sinh – Sinh viên của trường
2. Nội dung:
2.1 Sáng tác khẩu hiệu (slogan)
a. Hình thức:
- Sáng tác 01 khẩu hiệu, 01 câu nói, câu thơ phù hợp với chủ đề đề kỹ năng quản
lý tài chính
b. Nội dung:
- Nội dung khẩu hiệu phải dựa trên kiến thức thu thập từ tài liệu, kỹ năng quản lý
tài chính trên website chương trình http://kynangquanlytaichinh.com.vn,
http://practicalmoneyskills.com
c. Yêu cầu bài dự thi:
- Ngôn ngữ: tiếng việt
- Độ dài: không quá 50 từ
d. Cách thức tham gia và nộp bài thi:
- Sinh viên tham gia tìm hiểu thông tin và thể lệ cuộc thi trên website
http://kynangquanlytaichinh.com.vn, http://practicalmoneyskills.com hoặc Fanpage
facebook: Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính
- Click vào đường dẫn nộp bài dự thi, điền thông tin cá nhân và khẩu hiệu, rồi nhấn
nút gửi bài dự thi
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- Thời gian nộp bài: từ ngày 12/4/2016 đến ngày 10/6/2016
- Mỗi sinh viên có thể nộp nhiều hơn 01 khẩu hiệu
e. Cách thức bình chọn:
- Truy cập http://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh
- Bài dự thi được phân loại theo tuần trong album ảnh trên fanpage của chương
trình
- Bình chọn bằng cách nhấn ”Thích” (Like), chia sẻ (Share) dưới mỗi bài dự thi;
mỗi lượt Like được tính 01 điểm, share được tính 02 điểm. Kết quả trao giải tuần căn
cứ trên tổng số điểm của mỗi bài dự thi
- Thời gian bình chọn từ 12/4 đến 30/6/2016
f. Giải thưởng: (Theo quy định của TW Hội sinh viên)
Giải thưởng dành cho bài dự thi được bình chọn nhiều nhất tuần: 16 giải cho 16
tuần, mỗi giải là 01 thẻ VISA trả trước trị giá 1.000.000 đồng
2.2 Hình minh họa
a. Hình thức
Bài dự thi có thể là: Hình vẽ, truyện ngắn, thiết kế đồ họa, hoặc ảnh chụp để minh
họa cho khẩu hiệu đã công bố trên trang Facebook fanpage của chương trình
b Nội dung:
Nội dung minh họa phải phù hợp với Khẩu hiệu tương ứng. Sinh viên có thể lấy
cảm
hứng
từ
website
http://kynangquanlytaichinh.com.vn,
http://practicalmoneyskills.com (bao gồm bộ truyện tranh Avengers)
c Yêu cầu kỹ thuật:
- Định dạng: .jpg, .png, .pdf
- Khung hình: Hình chữ nhật
- Hướng khung: ngang
- Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
d Cách thức tham gia và nộp bài thi
- Sinh viên tham gia tìm hiểu thông tin và thể lệ cuộc thi trên website
http://kynangquanlytaichinh.com.vn, http://practicalmoneyskills.com hoặc Fanpage
facebook: Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính
- Nhấn vào đơn nộp bài dự thi, điền thông tin cá nhân rồi nhấn nút gửi bài dự thi
- Gửi file dự thi tới: kynangquanlytaichinh@gmail.com
- Thời gian nộp bài: từ ngày 01/5/2016 đến ngày 31/7/2016
- Mỗi sinh viên có thể nộp nhiều hơn 01 hình minh họa
e. Cách thức bình chọn:
- Truy cập http://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh
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- Bài dự thi được phân loại theo tuần trong album ảnh trên fanpage của chương
trình
- Bình chọn bằng cách nhấn ”Thích” (Like), chia sẻ (Share) dưới mỗi bài dự thi;
mỗi lượt Like được tính 01 điểm, share được tính 02 điểm. Kết quả trao giải tuần căn
cứ trên tổng số điểm của mỗi bài dự thi
- Thời gian bình chọn từ 6/6 đến 8/8/2016
3. Tổ chức thực hiện:
Hội viên là HSSV tham gia cuộc thi gửi bài về địa chỉ đã thông báo đồng thời báo
cáo về cho Đ/c Lê Hương Bình – Chủ tịch Hội SV qua địa chỉ email
bily_2610@yahoo.com.vn
Trên đây là Thông báo tham gia cuộc thi Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân năm
2016. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các chi đoàn phản
ánh kịp thời về BCH Hội sinh viên trường để giải quyết./.
TM. BCH HỘI SINH VIÊN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VP

(Đã ký)
Lê Hương Bình
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