
 

 

TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI 

LẦN 10 - NĂM 2020 

YÊU CẦU WEBSITE 

I. YÊU CẦU GIAO DIỆN WEBSITE: 
 

1 TRANG CHỦ 

- Background 
- Tên Cuộc thi: CUỘC THI TÌM KIẾM 
CEO TƯƠNG LAI 
LẦN 10 - NĂM 2020 
- Giới thiệu sơ lược về Cuộc thi 
- Những thông số ấn tượng của Cuộc 
thi 
+ Quy mô: toàn miền Nam 
+ Sinh viên tiếp cận: 17.000 
+ Sinh viên tham gia: 76.000 
+ CEO đồng hành: 215 
+ Cố vấn: 130 
- Timeline Cuộc thi 
- Hình ảnh và thông tin sơ lược Ban 
giám khảo và Ban cố vấn 
 

http://bit.ly/33tcLbW 

2 GIỚI THIỆU 

- Trên cùng là Background 
- Bên trái là sứ mạng và tầm nhìn Cuộc 
thi (được giữ cố định khi kéo xuống) 
- Bên phải là lịch sử hình thành: Từ 
mùa 1 -> mùa 9 

http://bit.ly/2oZzCNq 
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3 
NHÀ TÀI 

TRỢ 

- Trên cùng là background 
- Dưới background là mục Nhà tài trợ 
(đính kèm logo các Nhà tài trợ) 
- Phía dưới logo NTT là mục các đơn 
vị Bảo trợ Truyền thông ( đính kèm 
logo các đơn vị Bảo trợ Truyền thông) 

 

4 
SỰ KIỆN VÀ 

TIN TỨC 

- Nội dung các bài báo liên quan đến 
HTTT cho Cuộc thi 

5 CUỘC THI 

- Khung hướng dẫn thi nằm bên trái 
- Phần đăng nhập thi nằm bên phải 
+ HỌ VÀ TÊN 
+ TRƯỜNG 
+ MSSV 
+ ID 
+ PASS 
- Nút đăng nhập 

6 LIÊN HỆ 

- Bên trái là thông tin liên hệ 
- Bên phải là phần góp ý (Họ và tên, 
email, nội dung góp ý) 

 

II. HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN: 
1. Yêu cầu chung 
− Sinh viên tham gia thi phải đăng nhập bằng tài khoản được in trên vé cuộc thi bao                  

gồm ID và Password. 
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− Số lượng 10000 tài khoản,  
− ID: CEOXXXXX (00001 ->10000) 
− Pass: YYYYYY (Random 6 số ngẫu nhiên) 
− Sau khi đăng nhập, sinh viên phải điền các thông tin như sau bao gồm:  

+ HỌ VÀ TÊN* 
+ NGÀY  THÁNG NĂM SINH* 
+ MÃ SỐ SINH VIÊN* 
+ EMAIL* 
+ TRƯỜNG* 
+ LỚP* 
+ KHÓA* 
+ SĐT* 

Bên cạnh khung điền thông tin là hướng dẫn, quy định làm bài thi của cuộc thi (* là                   
những nội dung bắt buộc phải có) 

                     Điền thông tin             Hướng dẫn thi 
   (Nội dung phần này BTC sẽ tiến hành 

bổ sung trong thời gian sớm nhất) 
 
     2. Hình thức làm bài thi và cách tính điểm 

− Hoàn tất điền thông tin, sinh viên có thể BẮT ĐẦU LÀM BÀI bằng cách lựa chọn                 
button “BẮT ĐẦU LÀM BÀI”. 

    2.1. Bài trắc nghiệm 1: Kiến thức 
− Giới hạn thời gian 25 phút để hoàn thành 30 câu trắc nghiệm 
− Đề thi trắc nghiệm được lấy ngẫu nhiên từ bộ đề đã đưa trong đó: 

+ Chủ đề “Kiến thức về kinh tế - xã hội: chuỗi giá trị toàn cầu” gồm 10 câu 
+ Chủ đề “Kiến thức về quản lý, điều hành doanh nghiệp” gồm 10 câu 
+ Chủ đề “Kiến thức về kinh tế cơ bản: mức độ vận dụng để xử lý tình                 

huống” gồm 5 câu 
+ IQ: 5 câu 

Đồng thời, đề thi của thí sinh sẽ phải đáp ứng mức độ phân hóa theo tỉ lệ như sau: 
+ Dễ: 40%  
+ Trung Bình: 40%  
+ Khó: 20%  

2.2.  Tính điểm bài trắc nghiệm 1: 
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− Với mỗi câu đúng thí sinh được 1 điểm 
− Xếp hạng: Dựa trên tổng điểm, nếu 2 thí sinh bằng tổng điểm thì dựa trên thời gian                  

thí sinh làm bài (thí sinh làm bài càng ít thời gian thì thứ hạng càng cao). 
− Bảng excel xuất dữ liệu cho BTC bao gồm: 

   Hạng    Họ và tên   MSSV   Trường    Lớp     SĐT       Email   Khóa Điểm 
 

 
− Sau khi hoàn thành bài thi sẽ có email tự động gửi về mail thí sinh đã đăng ký, nội                    

dung mail BTC sẽ gửi cho Anh/Chị trong thời gian sớm nhất. 
      3. Bài trắc nghiệm 2: Bài test đánh giá EQ  

- Bộ đề trắc nghiệm cố định 
- Giới hạn thời gian làm bài là x phút ( Khi đến phút thứ x-4 mà thí sinh vẫn còn                    

đang làm bài, hiện thông báo cho thí sinh còn 4 phút để hoàn thành bài test) 
- Bộ đề gồm có n câu hỏi tình huống 

Mỗi câu gồm 4 lựa chọn, mỗi lựa chọn ứng với một mức điểm. Sau khi kết thúc,                  
cộng các số điểm tương ứng của n lựa chọn lại và kết quả có được được tính theo                   
cách như sau: 

+ Từ a đến b điểm: EQ rất cao 
+ Từ b đến c điểm: EQ cao 
+ Từ c đến d điểm: EQ trung bình 
+ ….  

Màn hình thông báo như sau:  
 

KẾT QUẢ BÀI TEST  
EQ CỦA BẠN ………(rất cao/cao/trung bình/thấp) 

ĐIỂM SỐ: …../100 
Kèm theo dưới là điểm chi tiết (nếu có) và phần phân tích, có link “xem thêm” để                  
các bạn thí sinh tìm hiểu (file cụ thể sẽ gửi sau) 

4. Những lưu ý thêm 
Sinh viên có thể tự do lựa chọn câu hỏi mình muốn làm trước, có 1 bảng biểu thể                   
hiện sinh viên chưa điền đáp án ô nào, đã điền đáp án ô nào. 

  Nôi dung câu hỏi 
  A. 
  B. 

Thời gian thi: 
16:29  
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  C. 
  D.  

 
 
 

  Số câu hỏi: (khung màu trắng là chưa chọn đáp án, màu đỏ là đã chọn đáp án) 

 
− Sinh viên nếu reload trang hoặc bấm lùi trang phải làm lại bài mới, hệ thống sẽ                 

xuất hiện cảnh báo 
− Mỗi tài khoản được thi 2 lần, hệ thống tự động lưu số điểm cao nhất trong hai                  

vòng đó. 
− Sau khi hoàn thành bài, sinh viên có thể bấm nút nộp bài hoặc hết giờ hệ thống tự                   

động nộp. Có đồng hồ bấm giờ trên màn hình thi của thí sinh. 
− Sau khi sinh viên nộp bài, hệ thống sẽ báo điểm lập tức, sinh viên có thể share                  

điểm lên trang cá nhân (facebook) dưới dạng bài post. 
− Nếu sinh viên chọn câu hỏi để làm trong khung câu hỏi, sau khi click vào số thứ tự                   

của câu hỏi trong khung câu hỏi, màn hình sẽ tự động đưa sinh viên trở về khung                  
nội dung câu hỏi. 

− Trang web phải được lập trình không cho phép sinh viên copy bất cứ nội dung nào                 
thuộc đề thi  

− Các mốc thời gian:  
+ Hệ thống có trước ngày 01/02/2020  để tải dữ liệu đề thi và test thử . 
+ Tổng lượt thi dự kiến là: 9000 lượt 
+ Hệ thống hoạt động trong khoảng thời gian: từ 07g00 ngày 17/02/2020 đến              
23g59ph ngày 01/03/2020. Số lượng truy cập cao nhất dự kiến là ngày 01/03 với               
khoảng 2500 lượt/ngày. 
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