
Thông tin về cuộc thi Hotelier 2013 

1. Đối tượng tham dự:  

− Toàn thể sinh viên trường Đại học Hoa Sen và mở rộng ra sinh viên các trường khác có đào 

tạo chuyên ngành Quản trị Khách sạn Nhà hàng 

− Khuyến khích các bạn có niềm đam mê yêu thích ngành Khách sạn Nhà hàng tham dự. 

− Các nhóm đã từng có giải ở các mùa thi trước vẫn có thể tham dự cuộc thi. 

2. Thời gian đăng ký: 20/04 – 12/05/2013  

 

3.  Hình thức đăng kí: 

−  Mỗi nhóm sẽ gồm 5 thành viên, khuyến khích nên có cả nam và nữ 

−  Hình thức: 

 Đăng kí online 

 Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng kí điện tử và gửi e-mail về hộp thư của 

BTC:ihotelier2013hsu@gmail.com 

 Form đăng ký: http://www.mediafire.com/?5lwekc8fdxezzzf 

 Mẫu đăng ký đính kèm 1 file ảnh các thành viên trong nhóm. 

 SBD sẽ được BTC cung cấp ngay sau khi nhậnđược đơn đăng kí dự thi của các 

đội thi trong vòng 24h. 

 

Nội dung của VÒNG 1: MEET THE CANDIDATES 

Trong một thời đại mà toàn cầu hóa và công nghệ - kỹ thuật phát triển vượt bậc, hình thức 

tuyển dụng online hoặc thông qua video clip ứng tuyển đang ngày càng được các đơn vị 

tuyển dụng áp dụng rộng rãi. Để vượt qua được vòng này, thông qua đoạn clip gửi dự tuyển, 

các nhóm thi phải thể hiện được sự tự tin, tinh thần đồng đội cũng như cách ứng xử của mình 

thông qua câu trả lời cho các câu hỏi được đặt ra 

• Hình thức: Video clip dự tuyển thể hiện tinh thần đồng đội và năng lực qua câu trả lời 

• Số lượng: Không giới hạn 

• Thời gian:  Nhận Clip dự thi 27/04 – 12/05/2013 

 

3. Hình thức tham gia: 

− Nhóm thí sinh thực hiện một đoạn video clip dài tối đa 3 phút ghi hình phần trình bày của 

nhóm và gửi về cho BTC theo đúng thời hạn nộp bài dự thi đã công bố 

− Thí sinh đăng tải clip dự thi của mình lên trang www.youtube.com và đặt tên với đúng cú 

phápihotelier2013_SBD_tên nhóm. Sau đó gửi đường liên kết dẫn đến video clip của mình 

vào emailihotelier2013hsu@gmail.com cho BTC. Sau khi nhận được, BTC sẽ phản hồi mail 

xác nhận cho các bạn.  

https://www.facebook.com/notes/i-hotelier-2013/th%E1%BB%83-l%E1%BB%87-v%C3%B2ng-1-i-hotelier-2013/560095207355638
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2F%3F5lwekc8fdxezzzf&h=3AQHef7B-&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com&h=uAQHP7416&s=1


Lưu ý: SBD sẽ được BTC cung cấp ngay sau khi nhận được đơn đăng kí dự thi của các đội 

thi trong vòng 24h. 

 

4. Quy định về tác phẩm dự thi: 

 Nội dung video clip: 

Thực hiện đủ 3 đề mục sau: 

− Giới thiệu nhóm (Tinh thần đồng đội) 

− Nêu tên và đọc slogan của cuộc thi I-Hotelier 2013 (Tính sáng tạo) 

_ Trả lời câu hỏi "Hãy kể ra 03 tính từ mà theo bạn nghĩ đó sẽ là 03 yếu tố giúp bạn thành 

công trong lĩnh vực Khách sạn Nhà hàng. Giải thích lý do tại sao bạn chọn 03 tính từ đó." 

 Quy định video clip: 

− Dài tối đa 3 phút (bao gồm 5 giây đầu tiên để màn hình đen theo luật bản quyền của 

Youtube) 

− Chất lượng ảnh tối thiểu là DVD (480x720) 

− Tỷ lệ màn hình 4:3 hoặc 16:9 

− Định dạng file mp4  

− Không quảng bá cho bất cứ thương hiệu, sản phẩm nào 

− Không sử dụng những từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam 

− Không chứa nội dung đồi trụy, bạo lực và không quảng bá rượu bia, thuốc lá 

− BTC có thể sử dụng video clip của đội thi để tuyên truyền cho cuộc thi 

− BTC có quyền loại bỏ những video clip không phù hợp với cuộc thi 

5. Hình thức đánh giá: 
Ban giám khảo sẽ cho điểm tác phẩm dự thi dựa trên các tiêu chí với các tỉ lệ điểm thành 

phần như sau: 

 Nội dung: 60% 

− Trả lời câu hỏi bắt buộc: 30% 

− Tính đoàn kết: 10% 

− Nêu bật tên nhóm + tên và cuộc thi: 20% 

 Hình thức: 30% 

− Kịch bản: 10% 

− Tính sáng tạo: 10% 

− Phong cách trình bày: 10% 



 Điểm khuyến khích sử dụng tiếng Anh: 10%  

6. Thời gian 

− Nhận video clip dự thi: 27/4/2013 - 12/5/2013 

− Thời gian chấm video clip dự thi: 13 – 14/05/2013 

− Kết quả vòng 1 sẽ được công bố trên Fanpage chính thức của chương trình sau 2 ngày kể từ 

ngày cuối cùng nhận bài thi. Sau đó các trưởng nhóm sẽ nhận được thư xác nhận kết quả 

cùng thể lệ thi vòng 2. 

Lưu ý: Trung bình điểm số của BGK sẽ là căn cứ để chọn 08 nhóm có điểm cao nhất vào 

vòng vòng 2. Ngay khi nhận mail thông báo, các nhóm sẽ phải hồi âm xác nhận tiếp tục tham 

gia cuộc thi trong vòng 36 giờ đồng hồ, sau khoảng thời gian quy định, nhóm nào không xác 

nhận tham gia xem như bỏ cuộc và được thay thế bằng nhóm có kết quả cao kế tiếp.  

CÁC BẠN ƠI! Nhanh nhanh suy nghĩ ý tưởng và chuẩn bị cho việc quay clip nào. BTC rất 

mong chờ sự tham gia nhiệt liệt của các bạn nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video 

clip thú vị nha! 

 

Các mốc thời gian cần chú ý: 

 Vòng 1: Meet the candidates 

 Hình thức: Video clip dự tuyển thể hiện tinh thần đồng đội và năng lực qua câu trả lời 

 Số lượng: Không giới hạn 

 Thời gian:  Nhận Clip dự thi 27/04 – 12/05/2013 

 Vòng 2: The Practical skills 

 Thi 4 kỹ năng tại các phòng thực hành 

 Số lượng: 08 nhóm vượt qua vòng 1 

 Thời gian: 02/06/2013 

 Vòng 3: Potential Candidates 

 Giải quyết tình huống dịch vụ và tình huống kinh doanh giả định của Ban giám khảo 

đưa ra 

 Số lượng: 04 nhóm vượt qua vòng 2. 

 Thời gian: 16/06/2013 

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

  

 Ms. Lâm Bích Nghi – Phó BTC - Tel: 0936052650 

 Ms. Lê Thị Quế Tâm – Trưởng ban Truyền thông – Tel: 0987004932 

 Email: ihotelier2013hsu@gmail.com 

 Facebook: http://www.facebook.com/IHOTELIER2013 

mailto:ihotelier2013hsu@gmail.com
http://www.facebook.com/IHOTELIER2013


 Website: http://ihoteliercontest.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://ihoteliercontest.com/

