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QuyÕt ®Þnh

Ban hµnh ThÓ lÖ cuéc thi gi¶i to¸n qua internet dµnh cho häc sinh cÊp tiÓu häc
vµ cÊp trung häc c¬ së.
Bé tr−ëng bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/2007/N§-CP ngµy 03/11/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc
n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé;
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 32/2008/N§-CP ngµy 19/3/2008 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng,
nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 7812/Q§-BGD§T ngµy 18/11/2008 cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ
§µo t¹o vÒ viÖc thµnh lËp Ban tæ chøc, Ban th− kÝ vµ c¸c TiÓu ban cÊp quèc gia cuéc thi
gi¶i to¸n qua internet dµnh cho häc sinh cÊp tiÓu häc vµ cÊp trung häc c¬ së;
Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô Gi¸o dôc Trung häc,

QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1. Ban hµnh ThÓ lÖ cuéc thi gi¶i to¸n qua m¹ng internet dµnh cho häc sinh
cÊp tiÓu häc vµ cÊp trung häc c¬ së (®Ýnh kÌm QuyÕt ®Þnh nµy).
§iÒu 2. Ban chØ ®¹o, Ban tæ chøc, Ban th− kÝ vµ c¸c TiÓu ban cÊp quèc gia ®−îc
thµnh lËp t¹i QuyÕt ®Þnh sè 7812/Q§-BGD§T ngµy 18/11/2008 cña Bé tr−ëng Bé
Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, h−íng dÉn c¸c Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc triÓn khai cuéc thi gi¶i to¸n qua internet dµnh cho häc sinh
cÊp tiÓu häc vµ cÊp trung häc c¬ së theo ®óng ThÓ lÖ cuéc thi.
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. C¸c «ng (bµ) Ch¸nh V¨n
phßng, Vô tr−ëng Vô Gi¸o dôc Trung häc, Vô tr−ëng Vô Gi¸o dôc TiÓu häc, c¸c
«ng (bµ) cã tªn ë §iÒu 2 vµ Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi
hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

N¬i nhËn:

kt. Bé tr−ëng
Thø tr−ëng

- C¸c Së GD&§T;
- Bé tr−ëng(®Ó b¸o c¸o);
- C¸c thµnh viªn Ban chØ ®¹o;
- L−u VT, Vô GDTrH.

NguyÔn Vinh HiÓn

THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 8377 /Qð-BGD§T ngày 16 tháng 12 năm 2008)

I. MỤC ðÍCH.
1. Hưởng ứng Năm ñẩy mạnh ứng dụng Công nghệ Thông tin do Bộ Giáo dục và
ðào tạo phát ñộng.
2. Tạo ra sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học
cơ sở.
3. Hướng dẫn học sinh làm quen với internet và sử dụng internet là một phương thức
học tập.
4. Tạo môi trường thân thiện ñể học sinh tích cực giao lưu học tập.

II. ðỐI TƯỢNG THAM GIA.
Khuyến khích tất cả các học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở trong toàn
quốc có ñiều kiện truy cập internet tham gia sân chơi.

III. HÌNH THỨC THAM GIA
1. ðăng ký thành viên trên website : www.violympic.vn (học sinh xem phần Trợ giúp
trên website). Học sinh ñăng ký ñúng các thông tin : Họ và tên, ñịa chỉ lớp, trường,
quận huyện, tỉnh thành. Học sinh ñăng ký khối lớp nào thì chỉ ñược thi ở khối lớp ñó.
2. Khi ñã ñăng ký thành viên, học sinh vào website và ñăng nhập với Tên truy cập và
Mật khẩu ñã ñăng ký. Sau khi ñăng nhập thành công, học sinh “Vào thi” ñể tham gia
các vòng thi.

IV. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ðỘNG
Thành lập Ban chỉ ñạo quốc gia và Ban tổ chức các cấp: cấp quốc gia; cấp tỉnh (tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương) cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh) và cấp trường ñể quản lý, ñiều hành toàn bộ các hoạt ñộng của

CUỘC THI GIẢI

TOÁN QUA INTERNET.

V. LUẬT CHƠI.
1. Mỗi năm học có từ 25 ñến 35 vòng thi. Riêng năm học 2008 – 2009 có 25 vòng thi.
Mỗi vòng thi có 3 bài thi, học sinh làm bài nào trước cũng ñược. Mỗi vòng thi và mỗi
bài thi ñều có quy ñịnh về thời gian. Thời gian còn lại của học sinh khi làm bài thi,
thường xuyên báo trên màn hình.
2. Với mỗi vòng thi, học sinh phải ñạt tối thiểu 75% tổng số ñiểm thì mới ñược công
nhận vượt qua vòng thi ñó. Học sinh chưa vượt qua vòng thi có quyền thi lại cho ñến
khi vượt qua vòng thi.

3. Học sinh phải qua vòng thi trước mới ñược thi vòng tiếp theo. Các vòng thi do Ban Tổ
chức quốc gia cập nhật liên tục theo tuần.
4. Học sinh có thể bắt ñầu tham gia bất cứ lúc nào, miễn rằng vượt qua ñược tất cả các
vòng thi hiện có trên website.
5. ðiểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi ñược thông báo sau khi học sinh hoàn
thành vòng thi.
6. Tổng ñiểm và tổng thời gian làm bài thi của các vòng thi ñã vượt qua là hai chỉ số ñể
xếp thứ hạng học sinh trên trang web ViOlympic.vn. Mỗi tuần, Ban tổ chức quốc gia
ñều công bố 10 em ñiểm cao nhất của từng lớp ở cấp Quốc gia và cấp Tỉnh.
7. Ban tổ chức quốc gia quy ñịnh Kỳ thi các cấp trong năm học 2008 – 2009 như sau:
i. Kỳ thi cấp trường là vòng thi thứ 10.
ii. Kỳ thi cấp quận, huyện là vòng thi thứ 15.
iii. Kỳ thi cấp tỉnh, thành phố là vòng thi thứ 20.
iv. Kỳ thi cấp quốc gia là vòng thi thứ 25.

Các năm học sau ñược quy ñịnh :
i. Kỳ thi cấp trường là vòng thi thứ 20.
ii. Kỳ thi cấp quận, huyện là vòng thi thứ 25.
iii. Kỳ thi cấp tỉnh, thành phố là vòng thi thứ 30.
iv. Kỳ thi cấp quốc gia là vòng thi thứ 35.

Kết quả của kỳ thi chỉ căn cứ vào ñiểm và thời gian làm bài của vòng thi ñược quy
ñịnh ở kỳ thi từng cấp. Kết quả này báo ngay trên màn hình của học sinh khi kết
thúc vòng thi và lưu lại trong phần “kết quả” của học sinh.
8. Kỳ thi của cấp nào do Ban tổ chức của Cấp ñó thực hiện gồm các nội dung sau:
i. Chuẩn bị cơ sở vật chất (máy tính, ñường mạng,…) phục vụ cuộc thi.
ii. Kiểm tra và xác nhận danh sách thí sinh.
iii. Cử cán bộ giám sát thí sinh làm bài.
iv. Xác nhận kết quả của kỳ thi và quyết ñịnh khen thưởng.
v. Chọn ñội tuyển dự thi cấp trên.

9. Kỳ thi cấp quốc gia hàng năm do Ban tổ chức quốc gia tổ chức và có văn bản hướng
dẫn cụ thể. Những ñiểm chung cho tất cả các năm học là :
i. Kỳ thi cấp quốc gia tổ chức cho 63 tỉnh, thành phố. Mỗi tỉnh, thành phố là
một ñơn vị dự thi. ðội tuyển mỗi tính tối thiểu 10 học sinh.

ii. Giải thưởng cấp quốc gia ñược phân bổ hợp lý theo 7 vùng: Các tỉnh miền
núi phía bắc và trung du Bắc Bộ; ðồng bằng sông hồng; Bắc trung bộ;
Duyên hải miền trung và tây nguyên; ðông nam bộ; Tây nam bộ; Các
thành phố trực thuộc trung ương.

VI. KHEN THƯỞNG.
1. Giải thưởng tuần : Dành cho 10 học sinh ñiểm cao nhất quốc gia của mỗi lớp.
Mỗi em ñược tặng một kỷ niệm chương của Ban Tổ chức.
2. Giải thưởng cấp trường, huyện, tỉnh : do cấp tổ chức thi quy ñịnh và khen
thưởng.
3. Giải thưởng Quốc gia : Chỉ dành cho lớp 5 và lớp 9. Mỗi khối lớp gồm các
giải cá nhân :
+ 63 Huy chương Vàng : Huy chương + Bằng Chứng nhận.
+ 126 Huy chương Bạc : Huy chương + Bằng Chứng nhận.
+ 252 Huy chương ðồng : Huy chương + Bằng Chứng nhận.
+ 189 Bằng Danh dự : Bằng Danh dự
Căn cứ vào thành tích cá nhân sẽ xét giải thưởng tập thể cho các ñơn vị Sở Giáo
dục và ðào tạo :
+ 7 Huy chương Vàng : Cúp và Bằng chứng nhận
+ 14 Huy chương Bạc : Cúp và Bằng chứng nhận
+ 28 Huy chương ðồng : Cúp và Bằng chứng nhận
+ 14 Bằng tham dự xuất sắc : Cúp và Bằng chứng nhận
Tiền thưởng cho các giải sẽ ñược quy ñịnh theo từng năm học, sẽ có văn bản hướng
dẫn riêng. Ban Tổ chức có những giải thưởng riêng dành cho các ñơn vị có số học sinh
tham dự cuộc thi giải toán qua internet ñạt tỷ lệ cao.

