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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 21 (OLP’12) và Kỳ thi lập trình sinh
viên Quốc tế ACM/ICPC Hà Nội, tổ chức từ 27-30/11/2012 tại trường Đại học Công
nghiệp Hà Nội từ 27-30/11/2012. Thông tin OLP’12 công bố trên website chính thức
kỳ thi tại: http://www.OLP.vn/ và Kỳ thi ACM/ICPC Hanoi trên: http://acmicpc.olp.vn/ .
Năm 2012, Ban tổ chức ACM/ICPC Châu Á đã ra quy chế mới của kỳ thi và
phân loại trong khu vực Châu Á, chi tiết trên trang ACM/ICPC toàn cầu và trên trang
vòng loại Hà Nội tại: http://acm-icpc.olp.vn/. Theo Quy chế mới, Việt Nam sẽ phải
tổ chức vòng thi ACM/ICPC Quốc gia (Vietnam National First Round) và chỉ có đội
tuyển đăng ký thi từ vòng Quốc gia mới đủ điều kiện thi tiếp vòng loại Khu vực Châu
Á - ACM/ICPC Hà Nội và các vòng loại Khu vực khác ở Châu Á.
Vòng thi ACM/ICPC Quốc gia (Vietnam National First Round) sẽ tổ chức thi
online với sự hỗ trợ của trường Đại học FPT vào ngày 27/10/2012 cụ thể như sau:
- Đối tượng : các đội tuyển sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại Việt
Nam (không hạn chế số đội). Đội tuyển gồm 3 sinh viên và 1 huấn luyện viên.
- Hình thức thi online, các đội tuyển dùng 1 máy thi online (máy của cá nhân).
Ban Tổ chức sẽ thông báo địa chỉ thi online trên www.OLP.vn từ 20/10/2012.
- Đăng ký online trên trang ACM/ICPC toàn cầu tại : http://icpc.baylor.edu/ .
Cách đăng ký như đăng ký thi ACM/ICPC các năm trước.
- Thời gian đăng ký dự thi online: bắt đầu từ 1/10/2012 đến 20/10/2012.
- Thời gian thi 3 tiếng online từ 8h30 đến 11h30 ngày thứ 7 - 27/10/2012
(đăng nhập, test hệ thống từ 7h30 tại địa chỉ do Ban Tổ chức quy định).
- Kết quả công bố trên http://www.OLP.vn/ từ 29/10/2012.
- Chỉ các đội tuyển giải được ít nhất 1 bài mới được xét tham dự kỳ thi
ACM/ICPC Hà Nội tổ chức tại Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 2730/11/2012 (tên đăng ký vòng quốc gia sẽ là tên đăng ký vòng loại Hà Nội).
- Các giải vòng ACM/ICPC Quốc gia (online) gồm : Vô địch, 3 giải Nhất, 4 giải
Nhì và 4 giải Ba. Giải thưởng trao tại Lễ tổng kết OLP’12 và ACM/ICPC.
Tiếp theo Thông báo số 1 gửi đến các trường (20/6/2012), Ban tổ chức trân trọng
đề nghị các trường tổ chức thi tuyển chọn đội tuyển tham dự OLP’12 và ACM/ICPC
Hà Nội. Sau khi tuyển chọn, từ 1/10 đến 20/10 các Đội tuyển đăng ký tham dự vòng
ACM/ICPC Quốc gia online.
Đề nghị các trường bố trí địa điểm và tổ chức thi tập trung cho các đội tuyển thi
vòng online ACM/ICPC Quốc gia vào ngày 27/10/2012. Đây là vòng thi sơ loại quan

trọng do vậy rất mong các Trường và các Đội tuyển tiến hành tổ chức thi nghiêm túc
để đánh giá đúng trình độ và là bước quan trọng đến với vòng loại ACM/ICPC Hà
Nội. Ban Tổ chức khuyến khích các trường trong từng khu vực (thành phố) tổ chức thi
chung để tạo môi trường thi tập trung cho các Đội tuyển.
Các trường trong khu vực Hà Nội có thể thi tập trung tại trường Đại học
FPT (Tòa nhà Detech, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm Hà Nội). Đăng ký
trước với Ban Tổ chức (email olpvn2011@gmail.com ) để bố trí vị trí dự thi.
Các trường tại Tp Hồ Chí Minh có thể thi tập trung tại một trường gần
trung tâm thành phố (cụ thể sẽ sớm thông báo). Đăng ký trước với Ban Tổ chức
(email olpvn2011@gmail.com ) để bố trí vị trí dự thi.
Năm 2012, Việt Nam đăng ký là điểm thi vòng loại ACM/ICPC Châu Á, do đó
sẽ không tổ chức các Đội tuyển tham dự thi tại các vòng loại Châu Á ở các quốc gia
khác. Ban Tổ chức khuyến khích các trường có đội tuyển mạnh chủ động đăng ký dự
thi tại các điểm vòng loại ACM/ICPC Châu Á giành xuất tham dự Chung kết toàn cầu
ACM/ICPC tại St.Petersburg 2012 (Nga). Vòng loại ACM/ICPC Hatyai - Thailand tổ
chức vào 15-16/11/2012, Vòng loại ACM/ICPC Jakarta tổ chức vào 15-16/10/2012.
Các đội tuyển Việt Nam dự thi các vòng loại khu vực tại quốc gia khác nếu nằm trong
Top 4 của vòng loại Châu Á sẽ được phần thưởng của Ban Tổ chức không dưới 1000
USD/đội tuyển công bố trao tại lễ tổng kết OLP’12 và ACM/ICPC Hà Nội 2012.
Chi tiết Kỳ thi online Quốc gia thông báo thường xuyên trên: www.OLP.vn
Thông tin ACM/ICPC Hanoi trên: http://acm-icpc.olp.vn
Thông tin ACM/ICPC toàn cầu trên: http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm
Mọi thông tin về OLP’12 và ACM/ICPC Hà Nội liên hệ với Hội Tin học Việt Nam,
BTC OLP’12 và ACM/ICPC Hà Nội , tầng 6 số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội.
Tel :+844.38211725/3 9712597 ext 601, 603 (Chị Nhung)
Email : itweek@vnn.vn , olpvn2011@gmail.com, vaip@vnn.vn
Trân trọng cảm ơn.
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