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BAN  TO C H UC 	
Ha nt3i,  ngày 01 tháng 01 nám 2019 

THONG BAO SO 2 
(V/v gop N thi cho cu5c thi Olympic Ca hQc toàn quc ldn th- XXXI— 2019) 

KInh girl: 	BAN GIAM HIU CAC TRLTONG VA CAC HQC VIN 

Nhir Thông bào so 1 dà gtri cho các trirông, k thi Olympic Co h9c toàn quác Mn tha 31 - 2019 sap tai se thrçic 
t6 chüc vào ChU nht, ngãy 21/04/2019 tai  3 dja diem: 

- Triring Dai hQc Bach khoa Ha nOi  (khu vc min Bc). 
- Trueing Dai hoc Bach khoa - Dai hc DA Ming (khu vi,rc mien Trung). 
- Tnrmg Dai hc Kiên trüc Thành phô Ho Chi Minh (khu vi,rc mien Nan). 

Dank sack cdc mon thi (gm 12 môn): 

1-Ca hc 0 thuát. 	5-Co hc dth. 	 9-(fng dung tin hc trong Nguyen l may. 
2-Sic bIn vat lieu. 
	6-Nguyen l may. 	 10-Ung dyng tin hc trong Chi tilt may. 

3-Cop hc kit cá'u. 	7- Chi tilt may. 	 11-(Yng dyng tin hc trong Szk bIn vat lieu. 

4-Ththy ltfc. 	8- (Yng dyng tin hc trong Co' hc k9 thu<it. 	12-L'I'ng dyng tin hoc trong Ca hçc kit cu. 

De' dam báo sir phong phü v 	tu6rn& Va chit li.rcing cüa dd thi các môn, Ban T0̂  chirc kinh d nghj BGH các 
Tnrng và Hc vin co sinh vien và dOi tuyen tham di,r cuc thi Olympic Ca hc thông báo den cAc bo môn, dng vién, 
khuyên khich các thây, cô cia và dang giâng day  các mon cci hc tich cxc tham gia vào cOng tác ra dê thi và giri cho Ban 
to ch(rc. 

Say day là m3t so guy dinh VI viêc gin dl thi vI Ban tI chá'c: 
1. Yêu cliu dli vó'i cdc dlthi: 

a. Phài dam bão nghiém ngt vê  bào mt 

b. De^ thi gui v6 Co the chi gm mot hay mot s6 bài, khOng nhat thi& phai là mot d thi hoàn 
chinh (dUng cho 180 phUt thi) nhung phái có dU các phUn: dê thi, dáp an, ba-rem dim cho 
tmg bài (theo thang 40 diêm/1 de' thi) 

c. Dê  thi duçic sop thào trên WinWord (font Times New Roman, size 12; sir di,ing Mathtype d 
sean cOng th(rc ... ) và ducic trinh bay rO rang, chat che và chInh xác 

2. Vic sü' dung cdc dl thi: 

Càc de^ thi gUi dn, sau khi dáp irng các yeu cu a trën, nu cO cht hxcmg chuyên mOn t& sd di.rqc 
chn (Co chinh sira) dê sir dvng  lam mot phn trong cãc de^ chInh thCrc hoc se thrçic dua vào tuyên 
tp lam tài lieu  On  tip. 
Hang nàm, Tiu ban Olympic Ca hc - Hi Ca hvc VN da trén kin dè cCr cUa Ban giám khào 
cac mOn thi cUa nàm trudc de lra chn và ra Quyet djnh danh sách càc Trwöng tiêu ban chuyên 
mOn phii tràch càc mOn thi nAm tiep theo. Truingtieu ban chuyên mon ia ngutri toàn quyen quyet 
djnh vic chn, biên tp và chju trách nhim ye chat ltrcing cOng nhis tInh báo mot cUa dé thi. 

3. 0 v4cg4idlthi: 

a. Thai ban nhan d: Han  cui ding là ngày 28/2/2019 

b. Dia chi lien hO: càc thày, cO lien hO tri,rc tip vài càc thày Truâng tiu ban (theo daub sách kern 
theo) de^ tMng nhãt ye thii gian, dja diem, phi.rcing thrc gui và nhOn  sao cho an toàn, báo met. 

Trân tr9ng cam on. 

	

Dja chi lien he: 	 TRIJONG BAN TO CHUC 
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