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THÔNG BÁO SỐ 2
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 19 (OLP’10) và Kỳ thi lập trình sinh viên
Quốc tế ACM/ICPC Hà Nội tổ chức tại Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội từ 23 đến
26/11/2010. Thông tin, thông báo liên quan đến kỳ thi công bố trên website chính thức tại:
www.olp.vn và http://acm-icpc.olp.vn/.
Trong khuôn khổ OLP’10 và Kỳ thi ACM/ICPC Hanoi, Ban Tổ chức và Hội đồng
giám khảo tiếp tục tổ chức toạ đàm với chủ đề “Olympic – ACM/ICPC và vị trí của sinh
viên Việt Nam trong các kỳ thi kỹ năng và sáng tạo trong nước và quốc tế” vào sáng
25/11/2010 tại Hội trường Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội . Trân trọng kính mời lãnh
đạo các trường đại học và cao đẳng đào tạo về CNTT, các lãnh đạo khoa CNTT cùng các
trưởng đoàn cùng tham dự và đóng góp ý kiến thảo luận.
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THÔNG BÁO
Năm 2010, Việt Nam đăng cai vòng loại ACM/ICPC Châu Á và từ đây sẽ lựa chọn
2-3 đội tuyển hy vọng có mặt trong Chung kết toàn cầu ACM/ICPC tại Cairo Ai
Cập vào 4/2011. Lưu ý: đã nhiều đội Châu Á đã đăng ký vào thi tại Hà Nội trong đó
có 8 đội đến từ Thailan, dự kiến sẽ có 15 đội Châu Á thi đấu tại Việt Nam.
Thi ACM/ICPC bắt buộc phải đăng ký online trên mạng theo hướng dẫn tại địa chỉ:
http://acm-icpc.olp.vn/how-to-register. Ban Tổ chức chỉ chuẩn bị 100 PC /bàn thi
đấu, các đội đăng ký sau từ vị trí 101 sẽ ở trạng thái chờ (waiting list) nếu còn chỗ
sẽ được thi. Danh sách chính thức đăng ký tham dự OLP’10 và ACM/ICPC Hà Nội
xem trên http://www.olp.vn/olympic/danh-sach từ ngày 5/11/2010. Đề nghị các đội
tuyển kiểm tra kỹ danh sách đặc biệt các mục tên trường, tên đội, họ và tên thí sinh,
năm sinh, khoa đào tạo … các thông tin sẽ được in ấn trong các Giấy chứng nhận,
Bằng khen và sau khi chốt danh sách dự thi (ngày 24/11/2010) mọi thay đổi sẽ
không được chấp nhận (BTC không chấp thuận cấp lại các chứng nhận, bằng khen
do đăng ký không chính xác).
Đường sắt Việt Nam có văn bản đồng ý giảm giá 20% cho các đoàn tham dự
OLP’09 và ACM/ICPC. Các trường sử dụng và mang quyết định, giấy giới thiệu cử
đoàn, đội tuyển tham dự liên hệ tại các ga tàu mua vé giảm giá. (Công văn giảm giá
của đường sắt Việt Nam tại mục downloads trên website www.olp.vn ).
Sáng 24/11 các đội tuyển đăng ký dự thi tại Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội (số
144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là thời điểm chỉnh lý danh sách
tham dự cuối cùng, nhận cẩm nang kỳ thi, áo mũ dự thi OLP & ACM/ICPC. Lễ
khai mạc bắt đầu từ 14h30 và sau đó thi trắc nghiệm Tiếng Anh – Tin học tại khu
hội trường khai mạc. Lễ gặp gỡ các đội tuyển thi ACM/ICPC Hà nội và thử máy bắt
đầu từ 15h00 ngày 25/11.
Các thí sinh thi các giải OLP’10 sẽ mặc áo dự thi theo các khối OLP’10. Các thí
sinh dự thi ACM/ICPC mặc áo ACM/ICPC (áo dự thi là quy định bắt buộc).

6. Công cụ, môi trường sẽ công bố trên www.olp.vn . Các đội tuyển xem kỹ để chuẩn
bị cho các nội dung tham dự thi của mình.
7. Ban Tổ chức khuyến nghị các đội tuyển mạnh đăng ký tham dự Kỳ thi ACM/ICPC
Châu Á tại các điểmnhư Maliasia, Indonesia .v.v.. trong tháng 12. Đăng ký trên:
http://cm.baylor.edu/public/worldMap/worldMap.icpc?contestId=595&cid=49045
8. Các thí sinh thi ACM/ICPC được nhận chứng nhận của Giám đốc ACM/ICPC (các
đội đoạt giải là chứng nhận giải). Các sinh viên, đội tuyển không tham gia
ACM/ICPC sẽ nhận chứng nhận tham dự Olympic của Hội Tin học Việt Nam.
9. Các trưởng đoàn có thể liên hệ với BTC bằng eMail tới địa chỉ: itweek@vnn.vn
hoặc liên lạc VP VAIP 04.38211725/39712597 (ext 601, 602,603) để góp ý kiến và
chỉnh lý các nhầm lẫn và sửa đổi trong đăng ký.
Tổ chức một kỳ thi lớn chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Ban Tổ chức mong các cơ
quan, đơn vị, các trường, các đội tuyển và các bạn sinh viên thông cảm và chia sẻ khó khăn
của Ban Tổ chức.
Ban Tổ chức Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ACM/ICPC Hà Nội năm
2010 trân trọng đề nghị Ban Giám hiệu các trường Đại học và Cao đẳng chỉ đạo các cơ
quan chức năng của Trường chuẩn bị tốt cho các đội tuyển về nội dung cuộc thi.
Thông tin, mẫu đăng ký trên Website: www.olp.vn
Thông tin về ACM/ICPC trên Website : http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm
Mọi thông tin về OLP’’10 và ACM/ICPC Hanoi liên hệ với Hội Tin học Việt Nam,
Ban Tổ chức OLP’10 và ACM/ICPC Hà Nội, tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Tel :+844.38211725/3 9712597 ext 602 (Chị Phượng)
Email : itweek@vnn.vn , vaip@vnn.vn
Trân trọng cảm ơn,
Nơi gửi:
-

-
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Các Cơ quan đồng tổ chức
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