
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB - ĐHQGHN Hà Nội,  ngày        tháng       năm  2021 

THÔNG BÁO SỐ 1 

Về việc Tổ chức kỳ thi Olympic bậc Trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 

 của Đại học Quốc gia Hà Nội 

Kính gửi:  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Trường THPT của ĐHQGHN; 

- Cac Trường THPT chuyên trong cả nước (bao gồm các Trường 

THPT Chuyên trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học). 

Nhằm động viên, khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng 

tạo, dạy giỏi, học giỏi; tạo cơ hội cọ sát, học hỏi nâng cao chất lượng giảng dạy bậc 

trung học phổ thông (THPT); đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học 

để tạo nguồn bồi dưỡng, và tạo cơ hội cho những em học sinh giỏi được xét tuyển thẳng 

vào các chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN), ĐHQGHN thông báo tổ chức kỳ thi Olympic bậc THPT năm học 2021 – 

2022 như sau: 

1. Thông tin chung 

- Thời gian tổ chức thi: ngày 08 và 09/01/2022; 

- Địa điểm tổ chức thi: TP. Hà Nội; 

- Môn thi: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, 

Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 

- Nội dung thi: nằm trong chương trình đào tạo THPT quốc gia và một số kiến 

thức nâng cao (tài liệu hướng dẫn ôn tập chi tiết của từng môn sẽ được gửi đến các đội 

tuyển sau khi đăng ký dự thi); 

- Số lượng thí sinh mỗi đội tuyển: 

+ Các đội tuyển do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành lập: không 

quá 10 thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi; 

+ Các Trường THPT của ĐHQGHN được cử không quá 30 thành viên/1 

đội tuyển đối với mỗi môn thi. 

+ Các đội tuyển của các Trường THPT chuyên (không bao gồm các 

Trường đã có thí sinh dự thi theo đội tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo): không quá 10 

thành viên/1 đội tuyển đối với mỗi môn thi.  



+ Các đội tuyển của các Trường THPT khác: không quá 2 thành viên/1 

đội tuyển đối với mỗi môn thi. 

- Hình thức và thời hạn đăng ký: các Sở GDĐT và các Trường THPT gửi 

đăng ký dự thi (theo mẫu tại phụ lục 1) trước ngày 11/12/2021 và danh sách các đội 

tuyển dự thi (theo mẫu tại phụ lục 2) trước ngày 18/12/2021 về ĐHQGHN (đồng thời 

gửi bản mềm qua email myttt@vnu.edu.vn và nghiadh@vnu.edu.vn ). 

2. Đối tượng dự thi 

Học sinh THPT trong toàn quốc được các Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các 

Trường THPT cử đi thi. 

3. Lệ phí dự thi: 500 000 Đ (năm trăm nghìn đồng)/1 học sinh.  

4. Hình thức nộp lệ phí 

Chuyển khoản về Văn phòng ĐHQGHN theo thông tin sau: 

- Số tài khoản: 2151000116197 

- Tên tài khoản: Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

chi nhánh Cầu Giấy. 

- Cú pháp chuyển khoản: <Tên đơn vị (ví dụ Sở …/Trường THPT Chuyên 

…)> dang ky du thi Olympic THPT. 

- Thời hạn chuyển lệ phí đăng ký: 15/12/2021. 

5. Thông tin liên hệ 

Ban Đào tạo, ĐHQGHN, phòng 507 nhà Điều hành, ĐHQGHN, 144 Xuân 

Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243747670, số lẻ 507. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Trường ĐHKHTN, Trường ĐHKHXH&NV, 

Trường ĐHNN, Trường ĐHGD (để t/h); 

- Lưu: VT, ĐT, N100. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải 

 

  

mailto:myttt@vnu.edu.vn
mailto:nghiadh@vnu.edu.vn


Phụ lục 1 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC BẬC THPT NĂM 2021  

CỦA ĐHQGHN 
(Kèm theo Thông báo số:                /TB-ĐHQGHN, ngày        tháng            năm 2021 

của Giám đốc ĐHQGHN) 

 
1. Đơn vị đăng ký: 

2. Số lượng các đội tuyển đăng ký dự thi: 

STT Môn thi 
Số lượng đăng 

ký dự thi 
Ghi chú 

1 Tiếng Anh   

2 Ngữ văn   

… …   

 

3. Thông tin liên hệ: 

- Họ và tên:  

- Chức vụ: 

- Điện thoại: 

- Email: 

  



Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC 

BẬC THPT NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

(Kèm theo Thông báo số:                /TB-ĐHQGHN, ngày        tháng            năm 2021 

của Giám đốc ĐHQGHN) 

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh Môn thi 

Trường 

THPT 

1       

2       

       

Ấn định danh sách gồm … học sinh./. 
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