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THÔNG BÁO SỐ 2
Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

1. Thời gian tổ chức:
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 23 (OLP’14) và Kỳ thi lập trình sinh 

viên Quốc tế ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh , tổ chức từ 28-31/10/2014  tại trường Đại học 
Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

Điểm mới cần lưu ý:
- Không đưa nội dung kỹ năng bảng tính điện tử cho các khối không chuyên và 

cao đẳng (xem Quy chế). Đề nghị các trường đăng ký khối không chuyên và cao 
đẳng đề xuất nội  dung thi mới  từ OLP năm 2015 cho các khối này (thí  dụ: 
Access, ... hoặc nội dung theo chuẩn kỹ năng nâng cao do Bộ TTTT ban hành). 
- Nội dung  khối kỹ năng “Phần mềm nguồn mở”: theo thư viện công bố, thí sinh 

sẽ sửa lỗi/cải tiến tính năng một PMNM (theo phong cách Hackathon).
Thông  tin  công  bố  trên  website  kỳ  thi  tại:  http://www.OLP.vn/ và  Kỳ  thi 

ACM/ICPC Hồ Chí Minh trên: http://acm-icpc.olp.vn/ .
2 . Thời gian tổ chức Vòng Quốc gia online ACM/ICPC: 27/9/2014
Theo Quy chế ACM/ICPC Châu Á, sẽ tổ chức vòng thi ACM/ICPC Quốc gia 

(Vietnam National First Round) và chỉ có đội tuyển dự từ vòng Quốc gia mới đủ điều 
kiện thi tiếp vòng ACM/ICPC Tp Chí Minh. Vòng ACM/ICPC Quốc gia tổ chức thi 
online với hỗ trợ hosting của trường Đại học FPT vào ngày thứ bẩy 27/9/2014 cụ thể:

- Đối tượng : các đội tuyển sinh viên các trường đại học và cao đẳng tại Việt 
Nam (không hạn chế số đội). Đội tuyển gồm 3 sinh viên và 1 huấn luyện viên.

- Quy chế và quy định xem hoặc download trên www.OLP.vn.
- Lệ phí dự thi theo quy định trong Thông báo số 1 ngày 10/6/2014. Các trường 

có trên 5 đội tuyển tham dự liên hệ Ban Tổ chức để giảm mức lệ phí dự thi.       
- Hình thức thi online, các đội tuyển dùng 1 máy thi online (máy của điểm thi 

hoặc cá nhân). Thông báo địa chỉ thi online trên www.OLP.vn từ 24/9/2014. 
- Đăng ký online trên trang ACM/ICPC toàn cầu tại:  http://icpc.baylor.edu/ . 

Cách đăng ký dự thi ACM/ICPC như các năm trước, các trường mới tham gia 
thi lần đầu (hoặc đổi tên) liên hệ BTC để cập nhập tên trong trang toàn cầu.

- Thời gian đăng ký dự thi online:  bắt đầu từ 8/9/2014 đến 23/9/2014.
- Thời gian thi 5 tiếng online từ 8h00 đến 13h00 ngày thứ Bảy, 27/9/2014 

(đăng nhập, test hệ thống từ 7h30 tại địa chỉ online do Ban Tổ chức quy định).
- Kết quả công bố trên http://www.OLP.vn/ từ 29/9/2014.
- Chỉ  các  đội  tuyển  giải  được  ít  nhất  01  bài  mới  được  xét  tham  dự 

ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh tổ chức từ 28-31/10/2014.
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- Các giải vòng ACM/ICPC Quốc gia gồm : Vô địch, 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và 4  
giải Ba. Giải thưởng trao tại Lễ tổng kết OLP’14 và ACM/ICPC Tp HCM 2014. 

Tiếp theo Thông báo số 1 gửi đến các trường (10/6/2014), đề nghị các trường tổ 
chức thi tuyển chọn đội tuyển tham dự OLP’14 và ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh. Sau 
khi tuyển chọn,  từ 8/9 đến 23/9 các Đội tuyển đăng ký trực tuyến tham dự vòng 
ACM/ICPC Quốc gia online. Ban Tổ chức khuyến khích các trường trong từng khu 
vực (thành phố) tổ chức thi chung để tạo môi trường thi tập trung cho các Đội tuyển.

Trên cơ sở đăng ký dự thi vòng ACM/ICPC Quốc gia online, các đội sẽ lựa chọn 
và đăng ký thi tại các điểm thi tập trung do BTC chỉ định tại các khu vực trung tâm 
các vùng miền. Các điểm thi online tập trung sẽ đủ điều kiện để cho 10-30 đội tuyển từ 
3-10 trường tham dự (Ban Tổ chức sẽ thanh toán một phần chi phí tổ chức cho đon vị 
đăng cai). Các trường ở xa các điểm tập trung có thể đăng ký tự tổ chức và phải cam 
kết thực hiện đúng Quy chế - Quy định  vòng ACM/ICPC Quốc gia online và có 
giám sát viên của Ban Tổ chức.  Liên hệ đăng ký tổ chức điểm thi tập trung vòng 
online qua địa chỉ eMail: long.ng@vnn.vn hoặc acmicpc.vietnam@gmail.com 

Danh sách, thông tin chi tiết các điểm thi Vòng quốc gia online tập trung sẽ công bố 
trên trang www.OLP.vn  từ ngày 20/9/2014.

Năm 2014, Việt Nam không là điểm vòng loại ACM/ICPC Châu Á, do đó sẽ tổ 
chức các Đội tuyển tham dự tại các vòng loại khu vực. Ban Tổ chức khuyến khích các  
trường có đội tuyển mạnh chủ động đăng ký dự thi tại các điểm vòng loại Châu Á tại 
Bangkok (14/11), Jakarta, Kuala Lumpur vào tháng 11/2014 để giành xuất tham dự 
Chung kết toàn cầu ACM/ICPC năm 2015 tại Marocco. Ban Tổ chức căn cứ kết quả 
Kỳ  thi  ACM/ICPC  sẽ  có  hỗ  trợ  cụ  thể  cho  các  Đội  tuyển  đoạt  giải  cao  tại 
ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh và sẽ công bố chi tiết tại Lễ Tổng kết trao giải.

Thông tin OLP’14 và ACM/ICPC TP HCM cập nhật trên:  www.OLP.vn
Thông tin ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh trên: http://acm-icpc.olp.vn/  
Thông tin ACM/ICPC toàn cầu  trên: http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm 
Lệ phí dự thi có thể chuyển khoản vào:
Tài khoản: Hội Tin học Việt Nam, số tài khoản: 003 70406 0000 979
 Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
Thông tin về OLP’14 và ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh  liên hệ với VP Hội Tin học Việt Nam, 
BTC  OLP’14 và ACM/ICPC Tp Hồ Chí Minh , tầng 6  số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội.  
Tel :+844.38211725/3 9712597 ext 601, 603 (Chị Nhung, Chị Sao) 
Email : vietnamolp@gmail.com, acmicpc.vietnam@gmail.com, vaip@vnn.vn 

Trân trọng cảm ơn.
Nơi gửi:

- Các trường Đại học và Cao đẳng
- Các Cơ quan đồng tổ chức
- Các Cơ quan Bảo trợ
- Ban Chỉ đạo
- Chủ tịch HĐGK
- Lưu BTC OLP’14&ACM/ICPC TP HCM 2014

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
TỔNG THƯ KÝ HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

Nguyễn Long
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