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tháng 10 năm 2020

V/v Tổ chức kỳ thi Toán học Hoa Kỳ
(AMC) và Kỳ thi Thách thức tư duy
thuật toán Bebras.

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Thủ trưởng các trường Trung học trực thuộc.
Ngày 16/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số
091020/EDMICRO ngày 10/10/2020 của Công ty TNHH giáo dục EDMICRO
về việc tổ chức kỳ thi Toán học Hoa Kỳ (AMC) và Kỳ thi thách thức tư duy
thuật toán Bebras.
- Kỳ thi học sinh giỏi Toán học Hoc Kỳ (American Mathemetics
Competitions _AMC) là kỳ thi có lịch sử lâu đời được tổ chức bởi Hiệp hội Toán
học Hoa Kỳ từ năm 1950. Mục tiêu quan trọng nhất là kỳ thi tạo cơ hội cho các
thí sinh được làm quen các dạng toán có chiều sâu trong chương trình giáo dục
phổ thông, với nhiều câu hỏi liên quan tới các ứng dụng toán học trong đời sống
thực tế.
- Kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras được tổ chức lần đầu tại
Lithuania vào năm 2004, sau đó ra rộng ra toàn thế giới.
Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
1. Hai kỳ thi trên đã phát triển tư duy Toán học và tư duy Thuật toán cho
học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 và được tổ chức trên toàn thế giới.
2. Thủ trưởng các phòng GD&ĐT huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ
trưởng các trường Trung học trực thuộc thông báo rộng rãi nội dung Thông báo
số 1 và Thông báo số 2 của Ban Tổ chức các kỳ thi (văn bản đính kèm) đến tận
học sinh và phụ huynh học sinh biết để đăng ký tham gia kỳ thi (nếu có nhu cầu).
3. Các học sinh có nhu cầu dự thi tự đăng ký với BTC kỳ thi và thực hiện
đúng nội quy, quy định của Kỳ thi, Sở GD&ĐT không làm đầu mối đăng ký dự
thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các phòng GD&ĐT huyện, thị
xã, thành phố Huế và thủ trưởng các trường Trung học triển khai thực hiện.
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