
 
  

 

 

MỤC ĐÍCH: Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học 

tập của sinh viên, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng các sinh viên giỏi toán đang học 

tập tại các đơn vị trong Trường, chuẩn bị cho việc thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi 

Olympic toán sinh viên toàn quốc năm 2015 được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế - 

Đại học Huế. 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC: Khoa Toán - Tin 

ĐỊA ĐIỂM: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 

THỜI GIAN: Ngày 18 tháng 01 năm 2015 

THỂ LỆ: 

1. Môn thi: Giải tích và Đại số. Giải thưởng được trao cho từng môn thi. Nội 

dung các môn thi xin tham khảo theo địa chỉ:  

http://toantindhkh.blogspot.com/2014/12/cac-thong-bao-lien-quan-en-ky-thi.html 

2. Đối tượng dự thi: Tất cả các sinh viên đang học tập tại trường Đại học Khoa 

học - Đại học Thái Nguyên (không hạn chế về số lượng). 

3. Thủ tục đăng ký: Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi với cán bộ làm công tác 

Trợ lý HSSV của các Khoa/Bộ môn mình đang học tập hoặc có thể đăng ký 

trực tiếp tại Khoa Toán - Tin với TS. Trương Minh Tuyên vào sáng thứ Tư 

và sáng thứ Năm hàng tuần. 

4. Hạn đăng ký:  

- Danh sách sinh viên các Khoa/Bộ môn đăng ký tham dự kỳ thi gửi về VPK 

Toán - Tin cho đ/c Lê Thị Liên trước ngày 10/01/2015. 

- Đối với những sinh viên đăng ký trực tiếp với Khoa Toán - Tin, hạn cuối 

cùng là ngày 10/01/2015. 

BAN TỔ CHỨC: 

- Trưởng ban: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

- Phó trưởng ban: ThS. Nguyễn Thanh Mai 

- Ủy viên: TS. Trương Minh Tuyên 

http://toantindhkh.blogspot.com/2014/12/cac-thong-bao-lien-quan-en-ky-thi.html


ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  

Mọi chi tiết có thể liên hệ trực tiếp với TS. Trương Minh Tuyên qua số điện 

thoại 0982890409. 

TÀI LIỆU VÀ TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN: 

Tài liệu ôn thi và trao đổi tại địa chỉ: 

 http://toantindhkh.blogspot.com/2014/12/cac-thong-bao-lien-quan-en-ky-thi.html  

 

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2014 

Trưởng Khoa Toán - Tin 

 

 

          TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

http://toantindhkh.blogspot.com/2014/12/cac-thong-bao-lien-quan-en-ky-thi.html

