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KẾ HOẠCH 
Tổ chức thi Olympic Toán học  

 cấp Học viện năm 2016 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Đẩy mạnh phong trào học tập môn Toán của học viên, sinh viên (sau đây 

gọi chung là học viên) trong toàn Học viện, tuyển chọn các học viên giỏi vào đội 

tuyển Olympic Toán học của Học viện tham gia kỳ thi Olympic Toán học toàn 

quốc năm 2016. 

2. Yêu cầu:  

Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thi nghiêm túc, đúng 

quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Đối tượng dự thi: Học viên hệ đào tạo đại học dài hạn đang học tập tại 

Học viện. 

2. Các môn thi: Đại số, Giải tích. 

3. Hình thức thi: Thi tự luận, thời gian thi 180 phút. 

4. Cơ cấu giải thưởng: 

 - Môn Đại số: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba. 

 - Môn Giải tích: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba.  

III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THI  

1. Thời gian ôn luyện và thi:  

 + Vòng 1: Thi chọn đội dự tuyển:  

 - 8h00 Thứ bảy, ngày 09/01/2016: Thi môn Đại số. 

 - 13h30 Thứ bảy, ngày 09/01/2016: Thi môn Giải tích. 

 + Vòng 2: Ôn luyện và thi chọn đội tuyển: Bộ môn Toán/ Khoa Công 

nghệ thông tin thông báo sau. 

2. Địa điểm thi: Phòng học H5312 và H5307. 

3. Kế hoạch ôn luyện: Phòng Đào tạo thông báo sau. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Chính trị 

 Phối hợp cùng các đơn vị quản lý học viên, các Khoa có sinh viên dân sự 

tuyên truyền, động viên, khuyến khích học viên, sinh viên tham gia thi tuyển, 

tạo phong trào Olympic sôi động trong toàn Học viện. 

 2. Phòng Đào tạo 

 - Thông báo kế hoạch thi, phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin tổ chức 

thi đảm bảo an toàn, chu đáo; 

 - Bố trí hội trường thi;  

 - Ra thông báo ôn luyện đội tuyển; 

 - Trình Thủ trưởng Học viện ra Quyết định thành lập đội tuyển; 

 - Dự trù kinh phí ôn luyện, tổ chức thi, khen thưởng;  

 - Phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin trình Thủ trưởng Học viện khen 

thưởng các cá nhân đoạt giải. 

 3. Khoa Công nghệ thông tin 

 - Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thi, cử giáo viên tham gia coi thi 

theo Kế hoạch của Phòng Đào tạo; 

 - Gửi kế hoạch ôn luyện đội tuyển về Phòng Đào tạo; 

   - Chuẩn bị đề thi, tổ chức chấm thi, gửi kết quả thi về Phòng Đào tạo.  

 - Phối hợp cùng Phòng Đào tạo xét giải thưởng và trình Thủ trưởng Học 

viện khen thưởng cho các cá nhân đoạt giải; 

 - Cập nhật thường xuyên các thông tin chi tiết và các vấn đề liên quan đến 

kỳ thi trên trang web của Khoa (http://fit.mta.edu.vn/). 

 - Chọn đội tuyển tham gia thi Olympic Toán học cấp toàn quốc và gửi 

danh sách về Phòng Đào tạo. 

  4. Ban Tài chính 

 - Đảm bảo kinh phí theo dự toán của Phòng Đào tạo. 

  5. Các đơn vị quản lý học viên, sinh viên: 

 - Thông  báo và động viên để học viên đăng ký tham gia ôn luyện và dự 

thi theo kế hoạch. 

 - Gửi danh sách các học viên về Phòng Đào tạo (qua Ban quản lý Đào tạo/ Phòng 

Đào tạo) trước ngày 30/12/2015 để làm công tác chuẩn bị và kế hoạch ôn luyện. 

Nhận được kế hoạch này đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

Nơi nhận: 

- P1, K11, K12, K21, K23,K24, K31, K32, V2, 
d1, d2, d3, d4, H4, H5; (qua mạng) 
- P9, P2; 
- Lưu: BM, QLĐT/P2; Lu03. 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Đại tá Hoàng Xuân Tĩnh 


