THÔNG TIN CUỘC THI
“KPMG INNOVATION & COLLABORATION CHALLENGE 2019”
(“KICC 2019”)
1.

Giới thiệu về cuộc thi KICC

KICC là một cuộc thi được KPMG toàn cầu tổ chức hàng năm từ 2010 đến nay, dành cho sinh viên đang
theo học tại các trường Đại học trên toàn thế giới.
Trước đây, KICC có tên là KPMG International Case Competition. Từ cuộc thi KICC 2019, KICC được
đổi tên thành KPMG Innovation and Collaboration Challenge phù hợp với xu thế mới, cộng với các thay
đổi và cải tiến tương ứng trong thể lệ cuôc thi. Chủ đề của cuộc thi sẽ là các thử thách mang tính thời sự,
thách thức chung mang tính toàn cầu.
Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi sẽ đóng vai trò đại diện của KPMG thuyết trình trước khách hàng về
giải pháp sáng tạo cũng như kế hoạch, chiến lược trước thử thách được đặt ra. Vì vậy, các đội cần phải tự
xây dựng dấu ấn riêng của đội mình bằng cách đưa ra các giải pháp sáng tạo và mang tính khả thi cao.
Ban Giám khảo của cuộc thi sẽ là các chuyên gia, lãnh đạo cao cấp của KPMG với kinh nghiệm lâu năm
trong ngành và tầm nhìn chiến lược sẽ chọn ra đội xuất sắc nhất cuộc thi Chung kết toàn quốc để đại diện
KPMG Việt Nam tham gia tranh tài Chung kết Khu vực Châu Á được tổ chức tại TP. HCM bao gồm 4
nước tham gia là Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Đội vô địch Khu vực Châu Á sẽ bước vào
cuộc thi Chung kết Toàn Thế giới được tổ chức tại thủ đô Buenos Aires, Argentina từ ngày 8 đến ngày 11
tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của gần 30 đội đại diện của các quốc gia khác trên toàn thế giới.
2.

Chủ đề chính của cuộc thi

Chủ đề chính xuyên suốt cuộc thi từ vòng loại cho tới vòng Chung kết KICC 2019 - Khu vực Châu Á là
xoay quanh câu hỏi “What innovations would help to empower people in disadvantaged
communities to take control of their own health and well-being?” (Tạm dịch là “Những sáng kiến nào
giúp cho người dân ở các vùng khó khăn chủ động bảo vệ được sức khỏe và chất lượng cuộc sống của
họ?”)

3.

Đối tượng và điều kiện dự thi

Đối tượng của cuộc thi là các bạn sinh viên hiện đang theo học chuyên ngành bất kỳ tại các trường Đại học
khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và chưa tốt nghiệp tại thời điểm diễn ra vòng thi Toàn thế
giới.
Thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi theo nhóm 4 người. Mỗi nhóm phải có ít nhất một sinh viên nữ và 1
sinh viên nam.
Các nhóm cần có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trôi chảy, kỹ năng thuyết trình và phản biện tốt.
Mỗi nhóm dự thi có thể được hướng dẫn bởi một thầy cô của trường mình đang theo học. Đội thắng cuộc
vòng Chung kết Toàn quốc sẽ được hướng dẫn bởi một chuyên gia của KPMG khi tham gia vòng Chung
kết Khu vực Châu Á.
Các đội đạt giải nhất Chung kết Khu vực, Chung kết toàn quốc và Chung kết Khu vực Châu Á cam kết làm
việc cho KPMG tại bất kỳ văn phòng nào ở Việt Nam sau khi kết thúc cuộc thi hoặc sau khi tốt nghiệp đại
học.

4.

Thời gian, địa điểm và giải thưởng của cuộc thi

Vòng thi
Vòng Chung kết
Khu vực Hà Nội và
TP. HCM

Tại TP. HCM
Thời gian dự kiến :
ngày 7 tháng 12 năm
2018

Tại Hà Nội
Thời gian dự kiến:
ngày 5 tháng 12 năm
2018

Giải thưởng
Giải thưởng cho đội thắng cuộc ở mỗi khu vực
Đội Giải Nhất (1 giải)
- Quà tặng hiện vật của KPMG
- Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương của cuộc thi KICC 2019 – Vòng chung
kết Khu vực
- 4 suất thực tập và được tuyển dụng làm việc tại KPMG (văn phòng Hà Nội
hoặc HCM).
- Học bổng từ 60% đến 80% chương trình ACCA/CFA
- Được tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở trong quá trình thi Chung kết Toàn quốc tại
TP. HCM.
- Trở thành hội viên của KICC Alumni và nhận được các chương trình đào tạo
kỹ năng mềm cũng như kiến thức chuyên ngành miễn phí trong 3 năm với
các giảng viên đến từ KPMG và các đối tác giáo dục khác.
Đội Giải Nhì (1 giải)
- Quà tặng hiện vật của KPMG
- Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương của cuộc thi KICC 2019 – Vòng chung
kết Khu vực
- 4 suất thực tập và cơ hội được tuyển dụng làm việc tại KPMG (văn phòng Hà
Nội hoặc HCM).
- Học bổng 50% chương trình ACCA/CFA
- Trở thành hội viên của KICC Alumni và nhận được các chương trình đào tạo
kỹ năng mềm cũng như kiến thức chuyên ngành miễn phí trong 3 năm với
các giảng viên đến từ KPMG và các đối tác giáo dục khác.
Đội Giải Ba (1 giải)
- Quà tặng hiện vật của KPMG
- Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương của cuộc thi KICC 2019 – Vòng chung
kết Khu vực
- Được vào thẳng vòng phỏng vấn nhóm cho chương trình Thực Tập sinh và
cơ hội được tuyển dụng làm việc tại KPMG (văn phòng Hà Nội hoặc HCM).
- Học bổng 50% chương trình ACCA/CFA
- Trở thành hội viên của KICC Alumni và nhận được các chương trình đào tạo
kỹ năng mềm cũng như kiến thức chuyên ngành miễn phí trong 3 năm với
các giảng viên đến từ KPMG và các đối tác giáo dục khác.

Vòng Chung Kết
Toàn Quốc
Thời gian dự kiến:
20/12/2018
Địa điểm: TP. HCM

Vòng Chung Kết
Khu vực Châu Á
Thời gian dự kiến: 2425/1/2019
Địa điểm: TP. HCM

Giải thưởng cho đội thắng cuộc
- Cúp vô địch và Giấy chứng nhận cuộc thi KICC 2019 – vòng Chung kết
Toàn quốc
- Học bổng 80% chương trình ACCA/CFA
- Được tuyển dụng làm việc tại KPMG (văn phòng Hà Nội hoặc HCM).
- Được tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở trong quá trình thi vòng Chung kết Khu vực
Châu Á tổ chức tại TP. HCM.
Giải thưởng cho đội thắng cuộc
- Cúp vô địch/Kỉ niệm chương và Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi KICC
2019 – vòng Chung kết Khu vực Châu Á
- Là đội đại diện KPMG khu vực Châu Á tham gia vòng Chung kết KICC
2019 Toàn thế giới tại tại thủ đô Buenos Aires, Argentina.
- Được tài trợ toàn bộ chi phí cho cuộc thi (gồm vé máy bay, phòng ở khách
sạn 5 sao, chi phí đi lại, chi phí ăn ở và các chi phí khác liên quan đến cuộc
thi nếu có).

5.

Quy trình đăng ký tham gia

Từ ngày 27/10/2018
đến ngày 02/11/2018

Đại diện các trường Đại học xác nhận tham gia Cuộc thi KICC 2019 bằng
cách gửi thư xác nhận kèm thông tin người đại diện của nhà trường qua địa
chỉ email ngahoang@kpmg.com.vn
Nhà trường hỗ trợ KPMG thông tin cuộc thi tới các bạn sinh viên của
trường. Các nhóm đăng ký tham gia trực tiếp trên website chính thức của
cuộc thi tại https://kicc.kpmg.com.

Từ ngày 03/11/2018
đến ngày 05/11/2018

KPMG tổ chức buổi kick-off meeting tại văn phòng KPMG tại Hà Nội và
TP. HCM để thông tin chi tiết về cuộc thi, quy chế chấm thi cũng như trả lời
các câu hỏi liên quan đến cuộc thi cho các nhóm sinh viên và đại diện của
các Trường Đại học đăng ký tham gia cuộc thi.

Từ ngày 02/11/2018
đến ngày 18/11/2018

Các nhóm đăng ký dự thi đăng ký thành viên, nhận đề thi kèm tài liệu tham
khảo và gửi bài dự thi trực tiếp tại website https://kicc.kpmg.com
Thời gian chốt nhận bài dự thi là ngày 18/11/2018.

Từ ngày 19/11/2018
đến ngày 23/11/2018

Ban giám khảo của nhà trường chấm điểm bài dự thi của các nhóm sinh viên
của trường dựa theo tiêu chí chấm thi mà KPMG đưa ra để chọn ra một đội
xuất sắc nhất tham dự vòng thi Khu vực.
Nhà trường gửi thông tin xác nhận tên của Đội tuyển đại diện của Trường
tham gia cuộc thi về địa chỉ email ngahoang@kpmg.com.vn

Từ ngày 5/12/2018
đến ngày 07/12/2018

Đội tuyển đại diện các Trường Đại học tham gia vòng Chung kết Khu vực
tại Hà Nội và TP. HCM. Ban giám khảo sẽ chọn ra một đội thắng cuộc để
tiếp tục tham gia vòng Chung kết Toàn quốc tại TP. HCM.

Ngày 20/12/2018

Vòng Chung kết Toàn quốc KICC 2019 diễn ra vào ngày 20/12/2018 tại
TP. HCM.
Đội chiến thắng của vòng thi này sẽ đại diện KPMG Việt Nam tham gia
tranh tài vòng Chung kết Khu vực Châu Á, cũng được tổ chức tại TP.
HCM.

Từ ngày 24/01/2019
đến ngày 25/01/2019

KPMG Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức vòng Chung kết KICC
2019 - Khu vực Châu Á tại TP. HCM.
Đội chiến thắng trong cuộc thi này sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng Chung
kết KICC 2019 Toàn thế giới được tổ chức tại thủ đô Buenos Aires,
Argentina từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4 năm 2019.

