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VIET NAM YOUNG LOGISTICS TALENTS 2021 

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

HƯỚNG DẪN DỰ THI VÒNG 1 - SƠ TUYỂN 

I. CÁC CỔNG THÔNG TIN. 

• Fanpage Cuộc thi: Viet Nam Young Logistics Talents; 

• Fanpage Hiệp hội: Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam;  

• Link đăng ký tham gia: https://bit.ly/vnylt2021 (Hạn đăng ký: Từ 01/07/2021 

đến ngày 31/07/2021); 

• Link đăng ký ghép đội: https://bit.ly/vnylt2021_ghepdoi; 

• Email Ban Tổ chức: vnylt@valoma.vn 

II. THỜI GIAN DIỄN RA VÒNG 1 – SƠ TUYỂN. 

• Thời gian bắt đầu: 00h00’ ngày 01/08/2021; 

• Thời gian kết thúc: 23h59’ ngày 07/08/2021. 

III. HÌNH THỨC THI VÒNG 1 – SƠ TUYỂN. 

• Mỗi đội thi sẽ làm bài thi trên hệ thống trực tuyến, bài thi bao gồm các câu 

hỏi trắc nghiệm bằng tiếng Việt và tiếng Anh để đánh giá sự hiểu biết và khả năng 

vận dụng kiến thức logistics cơ bản. 

• Bài thi gồm 40 câu, trong đó có 50% câu tiếng Việt và 50% câu tiếng Anh. 

• Mỗi đội được dự thi 02 lần. 

• Kết quả sẽ lấy theo số điểm cao nhất trong 02 lần thi, trong trường hợp bằng 

điểm thì lấy lần thi có thời gian nhanh hơn. Bài thi gồm 40 câu, mỗi câu 25 điểm, số 

điểm tối đa là 1000 điểm. Đội thi vượt qua Vòng Sơ tuyển khi điểm số của đội thi 

đạt từ 40% số điểm tối đa trở lên.  

• Kết quả của Vòng Sơ tuyển (chỉ gồm những đội thi vượt qua Vòng Sơ tuyển) 

sẽ được gửi về các Trường có đội tham gia. Tùy theo số đội của Trường tham gia ở 
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Vòng Sơ tuyển và điều kiện của Trường, các Trường có thể quyết định số đội tham 

gia vào Vòng Tuyển Trường. 

IV. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH LÀM BÀI. 

• Với bất kỳ câu hỏi nào, sau khi chọn đáp án, cần nhấn "NỘP BÀI" để hệ thống 

ghi nhận và lưu đáp án đang chọn, nếu không, hệ thống sẽ không ghi nhận và lưu đáp 

án đang chọn.  

• "Nộp bài" cuối cùng để hiển thị tổng số điểm và thời gian làm bài là ở giao 

diện chung của bài thi, chữ "KẾT THÚC", không phải chữ "NỘP BÀI" ở giao diện 

câu hỏi.  

• Đội thi nên chuẩn bị một tờ giấy để ghi lại đáp án của từng câu hỏi, điều này 

sẽ tạo thuận lợi trong việc kiểm tra đáp án sau khi hoàn thành lượt thi.  

• Đội thi cần chuẩn bị thiết bị có đường truyền internet ổn định để bài thi đạt 

hiệu quả tốt nhất. Đội thi cần chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như bút, giấy, máy tính 

cầm tay…  

• Đội thi nên chụp lại màn hình hiển thị bài thi hoặc sử dụng điện thoại/thiết bị 

ghi hình để ghi lại quá trình làm bài thi. Đây sẽ là minh chứng để đội thông báo với 

Ban Tổ chức trong các trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật như mất kết nối, đường 

truyền không ổn định... 
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