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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
*** 

Số: 04 KH/TWHSV 

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân năm 2016” 

------------------ 
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt nam 

lần IX; Tiếp nối thành công chương trình kỹ năng quản lý tài chính cá nhân các 

năm trước, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Kỹ năng 

Quản lý tài chính” năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của thanh niên, sinh viên về tầm quan trọng của 

việc quản lý tài chính cá nhân; trang bị kiến thức, hình thành và củng cố các kỹ 

năng giúp xử lý các rắc rối về tài chính hàng ngày, kiến thức, kỹ năng rất cơ bản 

và cần thiết cho việc xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai. 

- Tiếp tục tạo một sân chơi để sinh viên có cơ hội sáng tạo, trải nghiệm, 

kiểm tra và học hỏi thêm các kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng 

làm việc nhóm. 

- Tạo điều kiện cho sinh viên có thể vận dụng được kiến thức, lý thuyết 

thu thập được từ chương trình của các năm trước để áp dụng vào thực tế bằng 

cách lên kế hoạch và thực hiện tuyên truyền kĩ năng quản lý tài chính. 

2. Yêu cầu 

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn và đạt 

hiệu quả cao, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cung cấp kỹ năng quản lý 

tài chính cá nhân cho sinh viên. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng: Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. 

2. Thời gian, địa điểm: 

Chương trình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2016 

- Lễ phát động chương trình: 12/4/2016 tại Hà Nội. 

- Lễ tổng kết và trao giải: 31/10/2016 (dự kiến) 

Chương trình bao gồm 02 hoạt động: Thi trực tuyến “Sáng tạo với quản lý tài 

chính”, chuỗi hoạt động “Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính”, cụ thể như sau: 
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2.1. Phần thi trực tuyến “Sáng tạo với quản lý tài chính” 

- Giai đoạn 1: Thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), từ 12/4/2016 đến 10/6/2016 

- Giai đoạn 2: Thi hình minh họa, từ 01/5/2016 đến 31/7/2016 

- Vòng chung kết: từ 10/8/2016 đến 30/9/2016 

2.2. Chuỗi hoạt động “Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính” 

- Thời gian: từ 15/8/2016 đến 30/9/2016 

- Địa điểm: 05 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần 

Thơ, Thái Nguyên). 

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

1. Phần thi trực tuyến “Sáng tạo với quản lý tài chính” 

1.1. Giai đoạn 1: Sáng tác khẩu hiệu (slogan) 

1.1.1. Hình thức 

Bài dự thi có thể là: một khẩu hiệu, một câu nói, câu thơ phù hợp với chủ 

đề kỹ năng quản lý tài chính. 

1.1.2. 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 

1.1.3. Yêu cầu bài dự thi 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Độ dài: Không quá 50 từ 

1.1.4. 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.vn, hoặc 

Fanpage facebook: Sinh viên với kĩ 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 thi.  

- Thời gian nộp bài thi: từ 00:01 ngày 12/4/2016 đến 23:59 ngày 10/6/2016 

- Mỗi sinh viên có thể nộp nhiều hơn 01 khẩu hiệu (slogan). 

1.1.5. Cách thức bình chọn 

- Truy cập https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh 

- Bài dự thi được phân loại theo tuần trong album ảnh trên fanpage của 

chương trình. 

http://kynangquanlytaichinh.com.vn/
http://practicalmoneyskills.com/
http://kynangquanlytaichinh.com.vn/
http://practicalmoneyskills.com.vn/
https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh
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- 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 

1.2. Giai đoạn 2: Hình minh họa 

1.2.1. Hình thức 

Bài dự thi có thể là: Hình vẽ, truyện tranh ngắn, thiết kế đồ họa, hoặc ảnh 

chụp để minh họa cho khẩu hiệu đã công bố trên trang Facebook fanpage của 

chương trình. 

1.2.1. 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, và 

http://practicalmoneyskills.com (bao gồm bộ truyện tranh Avengers). 

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật 

- Định dạng: .jpg, .png, .pdf 

- Khung hình: Hình chữ nhật 

- Hướng khung: ngang 

- Độ phân giải : 1920 x 1080 pixel 

1.2.4. 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.vn, hoặc 

Fanpage facebook: Sinh viên với kĩ năng quản lý tài chính  

- Nhấn vào đơn nộp bài dự thi, điền thông tin cá nhân rồi nhấn gửi. 

- Gửi file dự thi tới: kynangquanlytaichinh@gmail.com  

- Thời gian nộp bài dự thi: từ 00:01 ngày 01/5/2016 đến 23:59 ngày 31/7/2016 

- Mỗi sinh viên có thể nộp nhiều hơn 01 hình minh họa. 

1.2.5. Cách thức bình chọn 

- Truy cập https://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 06/6 - 8/8/2016 

 

http://kynangquanlytaichinh.com.vn/
http://practicalmoneyskills.com/
http://kynangquanlytaichinh.com.vn/
http://practicalmoneyskills.com.vn/
mailto:kynangquanlytaichinh@gmail.com
https://www.facebook.com/SinhVienVoiKiNangQuanLyTaiChinh
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1.3. Giai đoạn 3: Vòng chung kết 

- 10 khẩu hiệu và 10 hình minh họa có tổng điểm số cao nhất giành quyền 

tham gia vòng chung kết với 2 phần bình chọn trực tuyến và hội đồng giám khảo 

chấm điểm. 

- 20 bài dự thi được phân loại đăng tải trong album ảnh trên fanpage của 

chương trình. 

- 20 bài dự thi sẽ được chấm điểm dựa trên tổng số bình chọn trực truyến 

(30% tổng số điểm) và đánh giá của Ban giám khảo (70% tổng số điểm) 

- Ban giám khảo chấm điểm bài thi dựa trên các tiêu chí:  

+ Bám sát chủ đề kỹ năng tài chính  

+ Tính sáng tạo 

+ Tính hài hước 

+ Giá trị giáo dục 

+ Khả năng lan tỏa 

- 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. 

2. Chuỗi hoạt động “Sinh viên với kỹ năng quản lý tài chính” 

Tổ chức triển lãm về các tác phẩm xuất sắc được nhiều lượt bình chọn, 

các kiến thức về kỹ năng quản lý tài chính cho sinh viên tại 05 tỉnh, thành phố 

(Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên) từ 15/08/2016 - 

30/09/2016. 

IV. GIẢI THƯỞNG 

1. Giải thưởng tuần 

- Giải 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. Giải thưởng Vòng chung kết 

- Giải thưởng sáng tác khẩu hiệu (slogan): 

+ 01 giải Nhất: Thẻ VISA trả trước trị giá 8.000.000 đồng 

+ 01 giải Nhì: Thẻ VISA trả trước trị giá 4.000.000 đồng 

+ 02 giải Ba: Thẻ VISA trả trước trị giá 2.000.000 đồng 

- Giải thưởng hình minh họa: 

+ 01 giải Nhất: Thẻ VISA trả trước trị  giá 12.000.000 đồng 

+ 01 giải Nhì: Thẻ VISA trả trước trị giá 6.000.000 đồng 

+ 02 giải Ba: Thẻ VISA trả trước trị giá 2.000.000 đồng 
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- 01 giải thưởng cho trường có số lượng sinh viên dự thi đông nhất trị giá 

10.000.000 đồng 

- Các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi sẽ nhận được Bằng khen của Trung 

ương Hội Sinh viên Việt Nam. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chương trình “Kỹ năng Quản lý Tài chính 2016”. 

- Xây dựng phương án kinh phí hỗ trợ tổ chức triển lãm các tác phẩm đạt 

giải tại 5 trường Đại học thuộc 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, Cần Thơ, Thái Nguyên.  

- Tổng hợp các bài dự thi gửi về và tham gia công tác đánh giá bài thi.  

2. Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc 

Trung ương. 

- Triển khai nội dung Chương trình “Kỹ năng Quản lý Tài chính 2016” tới 

các cơ sở Hội. Tổ chức cho sinh viên tham gia chương trình, tuyên truyền, tham gia 

trao đổi trên Fanpage của chương trình. 

- Triển khai poster của chương trình tại các địa điểm sinh viên dễ quan sát 

và tìm hiểu. 

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên 

các tỉnh, thành phố, các Đại học, trường Đại học, Cao đẳng triển khai thực hiện 

hiệu quả Chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính 2016”.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c); 

- TT Trung ương Hội SVVN (để b/c); 

- HSV các tỉnh, thành phố, các ĐH, 

trường ĐH, CĐ trực thuộc (để t/h); 

- Lưu VP. 

  

 


