
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 1366/SGDĐT-GDTrH       Đồng Tháp, ngày 30 tháng  9  năm 2015 
V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải 

Toán qua Internet năm học 2015-2016 

 
Kính gửi:    
 - Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị và thành phố;  
 - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trong tỉnh. 

  
 Căn cứ Công văn số 4891/BGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải 
Toán qua Internet năm học 2015-2016. Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức 
cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2015-2016 với các nội dung như sau: 

I. Công tác chuẩn bị thi 
1. Tạo mã thi vòng thi các cấp  
a. Cấp trường 
- Mã trường chỉ tạo được kể từ ngày 07/12/2015. 
- Ban tổ chức cấp trường cử 1 cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là 

giáo viên để tạo mã thi cho trường mình (xem hướng dẫn tạo mã trên trang 
Violympic.vn). 

- Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm 
khác nhau, tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Nếu thi nhiều đợt 
thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và 
phải ghi rõ mã thi cho đợt thi nào.  

- Mỗi đợt thi BTC nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi một mã 
số nào đó không sử dụng được. 

b. Cấp huyện, tỉnh 
- Ban tổ chức cấp huyện, tỉnh, cử cán bộ vào đăng ký thành viên trên trang 

http://violympic.vn với đối tượng là giáo viên (có thể cử cán bộ phụ trách theo 
cấp học) sau đó vào tạo mã dự thi cấp huyện, tỉnh, cho địa phương mình.  

- Cán bộ được giao nhiệm vụ tạo mã thi đăng ký thông tin với BTC cấp 
toàn quốc. Các đơn vị gửi đăng ký thành viên “Tạo mã” cho BTC cấp toàn quốc 
trước ngày 15/02/2016.  

 - Mỗi ca thi phải tạo 2 mã, một mã chính và một mã phụ 
- Người được giao trách nhiệm tạo mã cho vòng thi cấp huyện, cấp tỉnh, 

của địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi nhớ và bảo mật mã thi. 
- Mã số dự thi của đơn vị nào chỉ có tác dụng cho học sinh của đơn vị đó. 

http://violympic.vn/
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- Mã số dự thi cấp huyện, cấp tỉnh sẽ bắt đầu tạo được trước 15 ngày, tính 
đến ngày tổ chức vòng thi. 

2. Chọn và lập danh sách học sinh dự thi các cấp 
- Học sinh được chọn dự thi cấp nào (trường, huyện, tỉnh, toàn quốc) phải 

là thành viên của Violympic và đã thi vượt qua tất cả các vòng thi trước vòng thi 
cấp đó.  

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ các 
thông tin (theo mẫu trên trang Violympic.vn), lưu ý khi đăng kí trên trang Web 
Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu. 

- Các đơn vị gửi danh sách học sinh dự thi các cấp cho BTC cấp toàn 
quốc qua địa chỉ email của BTC và bản cứng theo địa chỉ: Phòng Violympic, 
Trường Đại học FPT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, 
huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

- Đối với vòng thi cấp trường, huyện, tỉnh: Số học sinh từng khối lớp do 
ban tổ chức các cấp mỗi địa phương quy định.  

Chú ý: Học sinh dự thi cấp quận huyện, tỉnh thành phố và quốc gia sẽ 
được Ban tổ chức quốc gia duyệt ID (chỉ những ID được duyệt mới thi được). 
  3. Kiểm tra máy tính và đường truyền Internet 

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có 
truy cập được website  http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đã cài 
phần mềm Adobe Flash Player chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay 
không? 

- Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình 
duyệt Google Chrome. Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có 
bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có 
thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt. Khi đó cần vào mục "Trợ giúp" để 
xem hướng dẫn cài đặt. 

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết 
quả làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt 
trong mục "Những điều cần biết") hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết 
nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận 
kết quả thi.. thì cho phép học sinh vào thi lại. 

4. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi  

- Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi, máy tính 
cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản. 

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát. 
- Học sinh từ lớp 5 trở lên được mang máy tính cầm tay vào phòng thi.  
5. Cách tính điểm và thời gian làm bàì 
-  Điểm tối đa của một bài thi là 300 điểm.  

http://violympic.vn/
http://violympic.vn/
http://violympic.vn/Page_Support.aspx
http://violympic.vn/Page_Support.aspx
http://files.violympic.vn/Other/Violympic_nhung_dieu_can_biet.pdf
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- Tổng thời gian làm bài của mỗi học sinh là 60 phút. Tất cả các đơn vị tổ 
chức thi phải chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho học sinh 
dự thi. Ban tổ chức cấp toàn quốc chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ.  

- Điểm và thời gian làm bài của học sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự 
động. 

6. Số học sinh của đội tuyển từng khối lớp 
- Đối với vòng thi cấp trường, huyện, tỉnh: Số học sinh từng khối lớp do 

ban tổ chức các cấp mỗi địa phương quy định.  
- Đối với vòng thi cấp toàn quốc: Đội tuyển của tỉnh dự thi cấp toàn quốc 

do sở GDĐT thành lập, mỗi đội tuyển  tối thiểu là 10 học sinh, tối đa là 20 học 
sinh.  

II. Lịch thi các vòng thi và thời gian thi  
1. Thi Toán bằng tiếng Việt 
a. Vòng thi cấp trường 
Các trường chọn một trong các vòng thi sau: 

STT Vòng thi Thời gian tổ chức thi 
1 10 14h đến 17h, từ ngày 21/12/2015 đến 30/12/2015 
2 11 14h đến 17h, từ ngày 04/01/2016 đến 09/01/2016 
3 12 14h đến 17h, từ ngày 18/01/2016 đến 22/01/2016 

Trường hợp đặc biệt, trường nào chưa tổ chức thi được theo đúng lịch thì 
sẽ chọn vòng 13 hoặc vòng 14 để thi lại.  

b. Vòng thi cấp huyện 
-  Để tổ chức vòng thi cấp huyện,  tất cả các huyện lập danh sách học sinh dự 

thi và gửi về ban tổ chức (BTC)  theo mẫu do BTC thông báo trên trang 
ViOlympic.vn. 

- Ban tổ chức sẽ duyệt ID của học sinh dự thi, chỉ những học sinh được BTC 
duyệt ID mới thi được. 

- Vòng thi cấp huyện: vòng thi số 15. 
-  Bảng A thi đề 1, ngày 04/3/2016 (Thứ 6).  
- Bảng B thi đề 2, ngày 11/3/2016 (Thứ 6). 
- Bảng A gồm 21 tỉnh (thành phố) sau: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, 

Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc 
Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, 
Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hoà. Bảng B gồm 42 tỉnh còn lại. 

- Các ca thi như sau: 
STT Bảng A Bảng B 

Ca thi Khối thi Ngày thi Khối thi Ngày thi 
1 (từ 8h00-9h00)  1; 6 04/3/2016  1; 6 11/3/2016 

2 (từ 9h30-10h30)  2 ; 8; 9 04/3/2016  2 ; 8; 9 11/3/2016 
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3 (từ 14h00-15h00)  3; 7 04/3/2016  3; 7 11/3/2016 
4 (từ 15h30-16h30)  4; 5 04/3/2016  4; 5 11/3/2016 

- Vòng thi cấp huyện (dự phòng): Vòng thi số 16, ngày 14/3/2016. 
c. Vòng thi cấp tỉnh 
- Vòng thi cấp tỉnh: vòng thi số 17, ngày 23/3/2016. 
- Các ca thi như sau: 

Ca thi Khối lớp Thời gian thi 
3 (từ 14h00-15h00) 9 23/3/2016 
4 (từ 15h30-16h30) 5; 11 23/3/2016 

- Vòng thi cấp tỉnh (dự phòng): Vòng thi số 18, ngày 25/3/2016. 
d. Vòng thi cấp toàn quốc 

- Vòng thi cấp toàn quốc dành cho học sinh các khối lớp 5; 9 và 11. 

- Vòng thi toàn quốc: Vòng thi số 19, ngày 08/4/2016,  từ 8h00 đến 9h00. 
2. Thi Toán bằng tiếng Anh 

STT Cấp Vòng 
thi 

Khối lớp Thời gian tổ chức thi 

1 Trường 7 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9 

8h00 - 16h30, ngày 21/12 đến 
25/12/2015 

2 Huyện 8 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9 8h00 – 16h30, ngày 04/3/2016 

3 Tỉnh 9 4; 8 8h00 – 16h30,  ngày 18/3/2016 

4 Toàn 
quốc 10 4, 8 10h00 – 11h00, ngày 08/4/2016 

III. Tổ chức thi  
1. Hướng dẫn chung 
- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường 

là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh 
ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 20 học sinh. 

- Trước giờ thi chính thức 30 phút, Chủ tịch hội đồng thi giao mã số thi 
cho giám thị các phòng thi.  

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, giám thị viết mã số thi rõ ràng trên bảng 
để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi. Học sinh phải nhập 
chính xác mã số thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết 
quả đó mới được công nhận. 

- Thời gian làm bài thi được tính từ khi học sinh mở đề thi để bắt đầu 
làm bài thi. 

- Khi học sinh làm xong bài thi, giám thị kiểm tra trên màn hình máy tính 
của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi” thì giám thị 
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đến bấm vào mục “Kết quả” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và 
cho học sinh kí nhận đã hoàn thành bài thi. 

- Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh 
trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị kí xác nhận ở dưới danh 
sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu 
có) cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi. 

- Kết quả thi của học sinh được ban tổ chức lưu lại thông qua phần thống 
kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập và vào mục “Thi các cấp”, 
chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã số thi và nhấn vào “Thống kê” để 
biết kết quả của các học sinh thi bởi mã số này. 

- Khi một đợt thi kết thúc, ban tổ chức các cấp phải khóa mã thi của đợt 
đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ 
đã tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa 
mã.  

- Khi có sự cố trong phòng thi, đề nghị Hội đồng thi liên hệ trực tiếp với 
Ban tổ chức để được hướng dẫn xử lý.  

2. Xếp hạng học sinh theo từng khối lớp và xét giải cá nhân 

- Theo Thể lệ cuộc thi, sẽ sắp xếp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất 
là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số 
thứ hai là thời gian làm bài. Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét 
tự động, ban tổ chức các cấp dựa vào thống kê  trên Website để lưu lại trên bản 
cứng. 

- Đối với vòng thi cấp toàn quốc: Thí sinh thi nhiều hơn 2 lần (thi lần thứ 
3 trở đi) không được xét giải huy chương vàng. Thí sinh thi nhiều hơn 3 lần, 
không được xét giải huy chương bạc. Thí sinh thi nhiều hơn 4 lần, không được 
xét giải huy chương đồng. 

IV.  Kinh phí 
Kinh phí tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet được sử dụng từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, phòng GDĐT, Sở GDĐT và các 
nguồn hợp pháp khác. 
 V. Tổ chức thực hiện  
 1. Sở Giáo dục và Đào tạo  
 - Thành lập Ban tổ chức cấp tỉnh và vòng thi cấp toàn quốc, tổ chức vòng 
thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc cho học sinh các khối lớp 5, 9, 11 đối với học sinh 
thi Toán bằng tiếng Việt.  

- Thành lập Ban tổ chức cấp tỉnh và vòng thi cấp toàn quốc, tổ chức vòng 
thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc cho các khối lớp 4, 8 đối với học sinh thi Toán 
bằng tiếng Anh.  
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- Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, Sở 
GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi 
và phân công giám thị coi thi.  
 - Xem xét lựa chọn để cử đội học sinh các khối lớp 5, 9 và 11 tham dự 
vòng thi cấp toàn quốc đối với học sinh thi Toán bằng tiếng Việt và đội học sinh 
các khối lớp 4 và 8 tham dự vòng thi cấp toàn quốc đối với học sinh thi Toán 
bằng tiếng Anh.  
 - Khen thưởng cho học sinh thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc đạt giải cao 
trong cuộc thi Toán bằng tiếng Việt và Toán bằng tiếng Anh. 
 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo   
 - Hướng dẫn các trường Tiểu học và THCS tổ chức cuộc thi giải Toán 
bằng tiếng Việt vá tiếng Anh từ khối 1 đến khối 9 vòng thi cấp trường, cấp 
huyện. Khuyết khích các trường có điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức hai cuộc 
thi này cho học sinh.  
 - Thành lập Ban tổ chức vòng thi cấp huyện/thị xã/thành phố cho hai cuộc 
thi Toán bằng tiếng Việt (cho học sinh khối 5, 9) và thi Toán bằng tiếng Anh 
(cho khối 4 và khối 8). Tổng hợp kết quả thi và toàn bộ hồ sơ của vòng cấp 
huyện/thị xã/thành phố (gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, 
báo cáo thi, danh sách dự thi từng khối thi) gửi về Sở GDĐT bằng văn bản và 
email trước ngày 08/03/2016 đối với thi Toán bằng tiếng Anh và trước ngày 
14/03/2016 đối với thi Toán bằng tiếng Việt.   
 3. Các trường phổ thông  
 - Thành lập Ban tổ chức cấp trường, thông tin cho học sinh và giáo viên 
về cuộc thi này trên trang website http://www.Violympic.vn. Khuyến khích học 
sinh tham gia cuộc thi Toán bằng tiếng Việt và cuộc thi Toán bằng tiếng Anh 
nhằm bổ trợ kiến thức theo từng khối lớp; phân công giáo viên theo dõi và 
hướng dẫn việc tham gia các vòng tự luyện của học sinh. Thông báo đến giáo 
viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh nhắc nhở và đôn đốc việc tự luyện của 
các em.  
 - Phân công cán bộ giáo viên đăng ký thành viên trên trang 
http://violympic.vn với đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cho đơn vị mình 
để tổ chức vòng thi cấp trường.  
 - Đối với các trường THPT: gửi kết quả vòng thi cấp trường và toàn bộ hồ 
sơ của vòng thi cấp trường (gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng 
điểm, báo cáo thi, danh sách đội tuyển từng khối) về Sở GDĐT (qua phòng 
GDTrH) trước ngày 29/01/2016. 

4. Một số lưu ý đối với các đơn vị 
- Căn cứ điều kiện cụ thể, các cấp quản lí tổ chức hoặc không tổ chức vòng 

thi ở mỗi cấp, không giao chỉ tiêu, không lập đội tuyển học sinh và không coi là 
tiêu chí thi đua của mỗi cấp, nhưng học sinh được chọn dự thi cấp nào (huyện, 
tỉnh, toàn quốc) thì phải được ban tổ chức của vòng thi trước cấp đó giới thiệu. 

http://violympic.vn/
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- Khuyến khích các các Phòng GDĐT tổ chức vòng thi cấp huyện, các 
Trường THPT tổ chức thi vòng thi cấp trường cho tất cả các khối lớp. 

- Các Phòng GDĐT phải gửi mã số thi về Phòng GDTrH sau khi đã có mã 
số thi cho đơn vị mình để tổ chức vòng thi cấp huyện. Phòng GDTrH sẽ có 
thông báo cụ thể về địa chỉ sẽ nhận mã số thi của các Phòng GDĐT. 

- Sở GDĐT chỉ tổ chức thi vòng thi cấp tỉnh cho các khối 5, 9, 11 (thi 
Toán bằng tiếng Việt) và khối 4, 8 (thi Toán bằng tiếng Anh). 

 Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và chỉ 
đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 
2015 – 2016. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT 
(qua phòng GDTrH) để kịp thời hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận:                KT. GIÁM ĐỐC               
- Như  trên; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 
- Phòng GDTH (p/h); 
- Lưu: VT, HP, 60b. 

               PHÓ GIÁM ĐỐC         
 
 
     

 
 

  
  
               Nguyễn Thúy Hà 
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