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HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày  31  tháng  03  năm 2017     

            

THÔNG BÁO SỐ 3 
Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ lần thứ 2 (MYTS-2017) 

Kỳ thi Tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ lần thứ 2 (MYTS-2017) đã đi được một 

nửa chặng đường của mình. Kết thúc Vòng 1, BTC đã chọn ra được 1451 thí sinh tiếp 

tục tham dự Vòng 2. Danh sách thí sinh tham dự Vòng 2 đã được cập nhật tại website 

của Hội Toán học Việt Nam (http://www.vms.org.vn) và Hexagon of Maths and 

Science (http://www.hexagon.edu.vn). 

Các thí sinh lọt vào Vòng 2 sẽ dự thi vòng hai tại một trong hai địa điểm:  

• Hà Nội: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội (đối với thí 

sinh dự thi Vòng 1 tại các điểm thi Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An được 

vào thi Vòng 2). 

• TP. Hồ Chí Minh: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 20 Lý Tự Trọng, 

phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (đối với thí sinh đã dự thi Vòng 1 

tại TP. Hồ Chí Minh được vào thi Vòng 2). 

Thí sinh thi Vòng 1 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An sẽ thi Vòng 2 

tại Hà Nội. Thí sinh thí Vòng 1 tai TP Hồ Chí Minh sẽ thi Vòng 2 tại TP Hồ Chí Minh. 

Nếu có nguyện vọng muốn đổi địa điểm thi Vòng 2 gửi email về địa chỉ 

myts@vms.org.vn hoặc tin nhắn SMS theo điện thoại 097 342 4871 trước ngày 16h 

ngày 05 tháng 4 năm 2017.  

Tại ngày thi, thí sinh được nhận 1 áo đồng phục MYTS-2017 và 1 Giấy chứng 

nhận tham dự MYTS-2017 của Hội Toán học Việt Nam. Lịch thi và Lễ Tổng kết & 

trao giải MYTS-2017 sẽ được tổ chức trong cùng một ngày 9/4/2017. 

Thí sinh đạt từ huy chương đồng trở lên và có thể làm bài thi bằng tiếng Anh có 

thể đăng ký Kỳ thi Singapore Mathematical Olympiad 2017 (SMO). Vòng 1 của kỳ 

thi này sẽ được tổ chức vào ngày 30-31/5/2017 tại Hà Nội. Vòng 2 sẽ được tổ chức tại 

Singapore. Lệ phí thi Vòng 1 của cuộc thi là 600.000đ/ thí sinh. Chi tiết cuộc thi này có 

thể xem http://sms.math.nus.edu.sg/Competitions/. Thí sinh có nguyện vọng thi SMO 

đăng ký theo email myts@vms.org.vn từ ngày 03 tháng 4 đến 08 tháng 4 năm 2017 

(chỉ nộp lệ phí dự thi SMO sau khi biết kết quả thi Vòng 2 của MYTS).  

1. Lịch thi Vòng  

Thời gian:  

Chủ nhật, 9/4/2017 

 07h00 → 07h30: Thí sinh tập trung tại địa điểm thi, nhận và thay áo đồng phục 
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 07h30 → 07h45: Gọi thí sinh vào các phòng thi 

 08h00 → 10h00: Thời gian thi chính thức (120 phút)  

 (Các thí sinh đến sau 08h10 sẽ không được dự thi)   

2. Kết quả và Trao thưởng 

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các thí sinh dự thi Vòng 2 cùng các giáo viên 

dẫn đoàn và đại diện các trường tham dự Lễ Tổng kết và trao giải MYTS-2017 được tổ 

chức trong chiều ngày 09/04/2017 tại 2 địa điểm tổ chức thi Vòng 2: 

 17h00 → 17h30: Tiệc trà dành cho thí sinh. 

 18h00 → 19h45: Lễ Tổng kết và trao giải MYTS-2017, tại: 

  - Hà Nội: Hội trường S5 - Học viện Kỹ thuật Quân sự 

  - TP. Hồ Chí Minh: Hội trường A - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

Thí sinh đạt giải Vàng, Bạc, Đồng ở Vòng 2 sẽ được nhận 1 Giấy Chứng nhận 

và 1 Huy chương MYTS của Hội Toán học Việt Nam. 

Thông tin liên hệ: 

ĐT: 04 3623 1544 

Email: myts@vms.org.vn 

Website: http://vms.org.vn - http://www.hexagon.edu.vn/myts.html 
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NỘI QUY PHÒNG THI 
 

1. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày giờ quy định. Thí 

sinh đến chậm quá 15 phút sau khi phát đề sẽ không được dự thi. 

2. Thí sinh phải xuất trình 1 trong 4 loại giấy tờ sau: thẻ dự thi, chứng 

minh nhân dân, thẻ học sinh hoặc hộ chiếu để vào phòng thi, ngồi 

đúng vị trí ghi số báo danh trong phòng thi. 

3. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi: bút viết, bút chì, tẩy chì, 

thước kẻ, dụng cụ vẽ hình. Không được mang vào phòng thi máy 

tính cầm tay cá nhân, điện thoại di động, mọi tài liệu có chữ, giấy 

than, vũ khí, chất gây cháy nổ, phương tiện kỹ thuật thu phát, truyền 

tin, ghi âm và các vật dụng khác. 

4. Ghi đầy đủ thông tin vào Phiếu trả lời theo hướng dẫn của giám thị.  

5. Phải tuyệt đối giữ trật tự. Nếu có ý kiến yêu cầu hoặc đề nghị, thí 

sinh  phải giơ tay để báo cho giám thị phòng thi biết. Khi được phép, 

thí sinh đứng báo cáo rõ với giám thị ý kiến của mình 

6. Nghiêm cấm mọi hành vi trao đổi bàn bạc, gian lận, quay cóp. Các 

trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở công khai và bị xử lý kỉ luật theo 

các mức từ khiển trách đến đình chỉ thi. 

7. Thí sinh chỉ được ra ngoài phòng thi khi được phép của giám thị 

phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để giám thị 

phòng thi giải quyết. 

8. Thí sinh chỉ được rời phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài. 

Các trường hợp khác phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng 

coi thi.  

9. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, thí sinh phải ngừng viết, chuẩn bị 

nộp bài theo hướng dẫn của giám thị phòng thi. Thí sinh nộp lại bài 

thi và đề thi trước khi ra khỏi phòng thi. 

 


