
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
VAIP/ Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam 

1 

 

  

 
 

 

 

 

HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ              

 

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 24 

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN  

QUỐC TẾ ACM/ICPC 2015 
 

 

            HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ BAO GỒM: 

 Giới thiệu Olympic Tin học sinh viên Việt Nam  

 Thông tin về  OLP – ACM 2015 

 Chƣơng trình OLP-ACM 2015 

 Hình thức tài trợ cho cuộc thi 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 
VAIP/ Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam 

2 

    
 

 

 

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM  

Hội Tin học Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam khởi xướng, tổ chức từ năm 1992, 

Olympic Tin học Sinh viên Toàn quốc (OLP) đã khuyến khích phong trào học tập, rèn luyện, 

nghiên cứu sáng tạo CNTT-TT của sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng.   

Olympic Tin học Sinh viên là hoạt động phong trào đã có tác dụng rất to lớn và thiết thực 

đối với sinh viên cũng như sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT của nước nhà. Việc Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cùng phối hợp tham gia và chỉ đạo cuộc thi đã khẳng định vị thế của sự kiện 

quan trọng này. Với kết quả và hiệu quả đạt được qua 23 kỳ thi, OLP được đánh giá là sự kiện 

không thể thiếu của ngành giáo dục đào tạo trong sự nghiệp phát triển  CNTT-TT Việt Nam. 

Olympic khởi đầu với nội dung thi cơ bản là lập trình máy tính trrên ngôn ngữ Basic và 

Pascal từ những năm đầu 1990, mười năm sau Olympic đầu tiên của thế kỷ 21 năm 2001 có chủ 

đề “ Chào thiên niên kỷ mới”, OLP được cải tiến và nâng cao cả về nội dung và hình thức tổ chức, 

đưa nội dung thi tập thể  với tên thi “lều chõng” tổ chức ngoài trời dưới dạng lán trại, chấm điểm 

trực tiếp trên màn hình projector, thi và theo dõi kết quả trực tiếp. 

Từ 2004, đổi tên thành Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam, mở thêm giải Siêu Cúp OLP 

dành cho sinh viên đã đoạt giải quốc gia, quốc tế về Tin học và đoạt từ giải ba trở lên trong các kỳ 

OLP trước; Tổ chức thêm giải Micromouse – lập trình robot tìm đường tự động Micromouse và  

nội dung thi Phần mềm nguồn mở được bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Từ 2007 là năm hội nhập, từ đây Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam kết hợp với Kỳ thi 

ACM/ICPC toàn cầu trở thành kỳ thi Quốc tế, là điểm vòng loại Châu Á của Kỳ thi lập trình sinh 

viên quốc tế ACM/ICPC tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam liên lục có mặt trong Chung kết 

ACM/ICPC toàn cầu. Năm 2009, OLP kết hợp với Giải Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm 

nguồn mở được bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và cộng đồng nguồn mở Việt Nam. Năm 

2013, OLP kết hợp với Giải thưởng sáng tạo di động được bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Quy mô tổ chức mỗi năm một phát triển, số lượng các trường Đại học, Cao đẳng tham dự 

ngày càng đông, nếu như năm 1992 chỉ có 07 trường ĐH&CĐ thì từ năm 2003 đến nay lên tới 

trên 100 trường ĐH&CĐ và các đội tuyển Quốc tế tham dự, đối tượng và nội dung cuộc thi ngày 

càng phong phú và phù hợp với quá trình phát triển CNTT-TT theo định hướng đào tạo nguồn lực 

CNTT-TT ngày nay là “ Trí tuệ - Kỹ năng hoàn thiện – Làm việc tập thể - Ngoại ngữ tiếng Anh”, 

hội nhập theo xu hướng công nghệ mới với tiêu chuẩn quốc tế. 

Cuộc thi đã thực sự trở thành phong trào thi đua học tập và lôi cuốn quá trình tự học, tự 

nghiên cứu tin học, CNTT-TT trong sinh viên cả nước; Cuộc thi đã mang tầm cỡ quốc gia và quốc 

tế, là sân chơi thiết thực và hiệu quả đối với sinh viên. Là sân chơi trí tuệ và tập thể lớn nhất cho 

sinh viên CNTT-TT Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế. 

           23 năm tổ chức OLP đã diễn ra từ Hà Nội đến các tỉnh thành trong cả nước. Olympic luôn 

được sự ủng hộ, tài trợ về vật chất và kinh phí của các Cơ quan, Doanh nghiệp; các Nhà Tài trợ 

góp phần vào thành công của Olympic liên tục trong các  năm qua.  

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam - một cuộc thi kết hợp giữa Cơ quan Nhà nước, tổ chức 

chính trị xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, cùng chung một mục đích vì thế hệ tương lai, phát 

huy được hiệu quả cao. 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 
VAIP/ Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam 

3 

 
 

 

 

 

KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC  

Được sự bảo trợ của Hiệp hội máy tính (ACM), kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC 

(International Collegiate Programming Contest) được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1970, 

đến nay đã thu hút được hàng chục ngàn sinh viên xuất sắc nhất của các khoa trong lĩnh vực máy 

tính từ hệ thống Đại học toàn cầu. Cuộc thi có mục đích nhằm phát triển sự sáng tạo, làm việc 

nhóm và sự đổi mới trong cách xây dựng các chương trình phần mềm mới và cho phép sinh viên 

kiểm tra năng lực thực hiện của họ dưới một áp lực thời gian rất cao. Đây là kì thi lập trình lâu đời 
nhất, lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới. 

 

Với tinh thần hội nhập, năm 2005, 3 đội đứng đầu  khối Tập thể  OLP’15 tham dự vòng 

loại kỳ thi lập trình thế giới ACM/ICPC khu vực, lần đầu tiên Việt Nam đã có đội đại diện (Đội 

BK-Eagle, ĐHBK Tp HCM) cùng 83 đội từ 6 Châu lục vượt qua vòng loại Châu Á tham dự 

Chung kết toàn cầu ACM/ICPC 2006 tại Hoa kỳ. Năm 2006, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ 

chức thành công kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á, điểm thi thứ 12 tại 

Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tiếp theo đó Việt Nam đăng cai vòng loại 

ACM/ICPC Châu Á tại Đại học Đà Nẵng (2007), Đại học dân lập Công nghệ Tp Hồ Chí Minh 

(2009), Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội (2010), Đại học Công nghiệp Hà Nội (2012), Đại học 

Duy Tân (2013). Từ năm 2005 đến nay Việt Nam liên tục có mặt tại Chung kết toàn cầu 

ACM/ICPC với thứ hạng cao: 44/88 tại Chung kết ACM/ICPC Tokyo 2007, hạng 17/105 tại 
Chung kết ACM/ICPC Orland Hoa Kỳ… 

 

Lọt vào Chung kết ACM/ICPC toàn cầu là vinh dự cho tuổi trẻ tài năng CNTT-TT khi có 

mặt thi đấu giành thứ hạng đẳng cấp quốc tế trong top 100 đại học đào tạo CNTT-TT có uy tín 

nhất toàn cầu. Việt Nam đã và đang phấn đấu để hàng năm chúng ta có ít nhất một đội tuyển lọt 

vào Chung kết toàn cầu ACM/ICPC.  

 

Năm 2015, Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Asia Hanoi 2015 sẽ tiếp tục 

được tổ chức cùng  Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 tại Đại học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội  ngày 26-27/11/2015.  
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OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 24 

KỲ THI LẬP TRÌNH QUỐC TẾ ACM/ICPC TP. HỒ CHÍ MINH 2015 
Từ ngày 24-27/11/2015 –  Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

 
 

THÔNG TIN CHUNG 
 

Chủ đề                         Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 

Kỳ thi lập trình Quốc tế ACM/ICPC 2015 

Thời gian tổ chức Từ ngày 24-27 tháng 11 năm 2015 

Địa điểm  Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

Đơn vị tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Hội Tin học Việt Nam (VAIP) 

 Hội Sinh viên Việt Nam 

 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

 Ban tổ chức ACM/ICPC Việt Nam 

 Hội đồng cố vấn ACM/ICPC Việt Nam 

Đơn vị bảo trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo  

 Bộ Thông tin & Truyền thông 

 Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Khối thi OLP Khối Siêu Cúp Olympic 

 Khối cá nhân chuyên Tin học 

 Khối cá nhân không chuyên Tin học  

                                            Khối Cao đẳng 

 Khối Phần mềm nguồn mở 

Khối thi ACM/ICPC Khối tập thể ACM/ICPC  

 Khối tập thể ACM/ICPC cho các đội không chuyên Tin học 

Nội dung thi cá nhân   Thi lập trình giải các thuật toán trên máy tính 

Nội dung thi tập thể  Thi theo đội tuyển theo chuẩn quy chế ACM/ICPC toàn cầu 

 Phần mềm nguồn mở 

Số lƣợng tham gia      80-100 trường Đại học, Cao đẳng trong nước, 15 -20 trường đến từ 

các nước khu vự Châu Á 

 1000 lượt sinh viên, trên 100 huấn luyện viên  
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Cơ cấu đội tuyển OLP Mỗi trường có thể tham dự với các đội tuyển tham gia các khối thi 

khác nhau, mỗi khối 01 đội, mỗi đội: 03 thí sinh chính thức 

Khối Siêu Cúp OLP, mỗi trường cử tối đa 5 thí sinh 

Cơ cấu đội tuyển ACM Mỗi trường có thể tham dự với nhiều đội tuyển tham gia 

Mỗi đội: 03 thí sinh chính thức và 01 huấn luyện viên 

Cơ cấu giải OLP Siêu Cúp OLP: 1 Cup Vàng, 2 Cup Bạc, 3 Cup Đồng 

 Nhất, Nhì, Ba cá nhân (các khối).  

 Nhất, Nhì, Ba đồng đội (xếp trên tổng số điểm) 

 Giải Tập thể Phần mềm nguồn mở 

 Giải sáng tạo ứng dụng di động 

Cơ cấu giải ACM Vô địch ACM/ICPC, 3 Giải Nhất, 4 giải Nhì, 3 giải Ba và giải riêng 

cho khối không Chuyên 

Hình thức  Lễ Khai mạc OLP: các quan khách và toàn bộ các đội tuyển tham dự. 

 Lễ Khai mạc ACM/ICPC: quan khách và các đội tuyển tham dự. 

 Thi cá nhân OLP, thi tập thể ACM/ICPC, thi Phần mềm nguồn mở,  

Dã ngoại: Tổ chức tham quan Bắc Ninh, Hà Nội và phụ cận. 

 Lễ Trao giải: tổ chức trọng thể tại Đại học Kinh doanh và Công 

nghệ Hà Nội gồm: 

 Lễ trao giải Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam; Trao giải thưởng 

Sáng tạo Ứng dụng Di động 2015 

 Lễ trao giải ACM/ICPC Asia Hà Nội 2015 

 

Bảo trợ thông tin        Tạp chí Thế giới số 

                                             Tạp chí Bưu chính Viễn thông và CNTT 

Thông tin  Website:       www.olp.vn; www.hubt.edu.vn/; www.icpc.baylor.edu 

Hình thức đăng ký   

       OLP: Thư điện tử đến : vietnamolp@gmail.com hoặc theo đường bưu điện 

       ACM/ICPC:            Online trên http://www.olp.vn/  

       FOSS Codes  Thư điện tử đến : vietnamolp@gmail.com  hoặc theo đường bưu điện 

Thời hạn đăng ký Trước 15/10/2015 

Liên hệ   Ban Tổ chức OLP’15 và ACM/ICPC 2015 

Hội Tin học Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 6, 14 Trần Hƣng Đạo – Hà Nội 

Tel: (84-4) 3822.1725/3971.2597,  

E-mail: vietnamolp@gmail.com , vaip1@vnn.vn  

Website:  www.olp.vn , www.vaip.org.vn , 
 

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

Địa chỉ: Số 29A, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, quân Hai Bà Trưng, Hà Nội 

                                             Điện thoại: (84-4)3633 6507  * Fax: (84-4) 3633 6506 

 
 

 

 

http://www.olp.vn/
http://www.olp.vn/
mailto:vaip1@vnn.vn
http://www.olp.vn/
http://www.vaip.org.vn/
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OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM 

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC 2015 

CHƢƠNG TRÌNH   

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI, Từ ngày 24-27tháng 11 năm 2015 
 

 

Chiều Thứ Ba:  24/11 - Đăng ký OLP’15 và Kỳ thi ACM/ICPC Hà Nội 2015 

14h30 -  17h00 
Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và ACM/ICPC Hà Nội 2015 

Sảnh Nhà A - Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  

Sáng Thứ Tƣ:  25/11 Khai mạc OLP’15 

8h30 -  9h30 Đăng ký tham dự và đại biểu 

9h30 -  11h00 
Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 năm 2015  

Hội trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  

    Chiều Thứ Tƣ:  25/11 -  Thi giải cá nhân OLP’15  

13h30 – 14h00 
Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân  

Khu phòng học trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

14h00 – 17h00 Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); Siêu Cúp (D)  

14h30 – 17h00 Hội nghị các Trưởng đoàn và đại biểu tham dự OLP’15 và ACM/ICPC 2015 

Sáng Thứ năm: 26/11 -  Thi  khối PMNM, Giao lƣu sinh viên CNTT Việt Nam năm 2015 

8h00 – 11h00 Thi khối PMNM(H) tại  Khu học tập Đại học Kinh doanh và Công nghệ HN 

8h30 -11h00 

Giao lưu sinh viên CNTT 

Trao giải Sáng tạo ứng dụng di động 

Cơ sở II, Từ Sơn trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 

 Chiều Thứ năm:  26/11 - Khai mạc Kỳ thi Quốc tế  ACM/ICPC Asia Hà Nội năm 2015 

tại Hội trường Cơ sở II – HUBT 

13h30 – 15h30 Khai mạc Kỳ thi  ACM/ICPC Hà Nội năm 2015  

16h00 – 16h45 Họp các Trưởng đoàn ACM/ICPC Hà Nội  

16h00 – 18h00 Các đội tham dự ACM/ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu vực thi ACM/ICPC  

Sáng Thứ sáu: 27/11  - Thi lập trình ACM/ICPC Asia Hà Nội 2015 

tại Cơ sở II – HUBT 

6h30 - 7h30 Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị 

7h30 - 11h40 Công bố online kết quả  trong Khu thi và Khu khán giả từ 8h30 – 12h30 

7h40 – 12h40 Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi  

11h45 – 12h30 Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại Khu nhà ăn sinh viên  

Chiều Thứ sáu: 27/11 – Thăm quan Từ Sơn, Bắc Ninh - Hà Nội 

14h00 – 17h00 Chương trình thăm quan Bắc Ninh - Hà Nội tự do 

      Thứ sáu: 27/11 - Lễ Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ACM/ICPC năm 2016 

 tại Cơ sở II – HUBT 

17h00 – 18h15 Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao các giải OLP’15 

Thứ sáu: 27/11 - Trao giải Kỳ thi ACM/ICPC Hà Nội 2015 - Tổng kết và giao lƣu 

18h30 - 19h45 Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi  

19h45 - 20h15 Công bố kết quả và Trao giải ACM/ICPC Asia Hà Nội 2015 

Lưu ý: Chi tiết chương trình có thể thay đổi vào phút cuối.  
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OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM (OLP’15) 

KỲ THI LẬP TRÌNH QUỐC TẾ ACM/ICPC 2015 

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ngày 24-27/11/ 2015 

 

HÌNH THỨC VÀ QUYỀN LỢI TÀI TRỢ 

 
Tài trợ cho OLP’15 và Kỳ thi Quốc tế ACM/ICPC 2015 là cách  tốt nhất để mở rộng hình ảnh thương hiệu của Quý 

doanh nghiệp với tâm điểm là giới trẻ tài năng CNTT-TT Việt Nam. Đây là cơ hội để Quý doanh nghiệp giới thiệu 

các sản phẩm, dịch vụ của mình qua kênh truyền thông và trong thời gian diễn ra cuộc thi mà các nhà tài trợ cần 
quảng bá. BTC đưa ra hình thức  dưới đây với các quyền lợi truyền thông tương ứng với gói tài trợ như sau:   

 

1. TÀI TRỢ VÀNG:  200.000.000 đồng + VAT  

Đơn vị tài trợ được BTC OLP’15 và Kỳ thi ACM/ICPC 2015  đảm bảo mức độ truyền tải thông tin ở mức cao 

nhất  với các quyền lợi sau:  

 Đại diện đơn vị được  phát biểu chào mừng tuổi trẻ CNTT-TT Việt Nam và Quốc tế trong lễ Khai mạc và 
Tổng kết - trao giải sự kiện OLP  và Kỳ thi ACM/ICPC  cùng các lãnh đạo cao cấp. 

 Đại diện đơn vị cùng  lãnh đạo cao cấp trao bằng khen cho Giải quan trọng nhất của OLP  trong lễ tổng kết và 

trao giải (đăng ký người đại diện và thoả thuận cụ thể với Ban Tổ chức). 

 Logo đơn vị được in trên áo mũ đồng phục của cuộc thi OLP (confirm trước 45 ngày khai mạc) 

 Tên hoặc biểu tượng logo  của nhà tài trợ được đưa trang trọng lên Backdrop của các lễ Khai mạc, Bế mạc  
của sự kiện  OLP và Kỳ thi ACM/ICPC  

 Được treo 06 banner giới thiệu sản phẩm dịch vụ trong khu vực thi ACM/ICPC ( đơn vị tự chuẩn bị) 

 Được đặt 06 standee tại khu vực Lễ khai mạc, trao giải của OLP  và kỳ thi ACM/ICPC ICPC ( đơn vị tự 

chuẩn bị) 

 Logo  xuất hiện vị trí trang trọng nhất trên: Giấy mời, Banderole, cờ phướn, các ấn phẩm quảng cáo khác của 

OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

 Tên đơn vị quảng cáo được truyền thông trên Website chính thức của OLP và ACM/ICPC  

 Tham gia vào các hoạt động giao lưu trong OLP và Kỳ thi ACM/ICPC  

 Một trang quảng cáo màu ở vị trí trang bìa  trong cuốn Cẩm nang OLP và Kỳ thi ACM/ICPC phát cho thí sinh 
dự thi.  

 Quyền được phát các thông tin về công ty và sản phẩm tại khu đăng ký dự thi (tờ rơi, tài liệu được phân phát 
bởi đơn vị)  

 Tên đơn vị sẽ  được nhấn mạnh trong Thông cáo Báo chí   

 Quyền được phát các thông tin tài liệu, quà tặng dành cho thí sinh dự thi  

 Được nhận 10 giấy mời lễ khai mạc & đêm trao thưởng.  

 Được BTC cảm ơn trong trang quảng bá OLP và ACM/ICPC trên Tạp chí Thế giới số 

 Các thông tin, quảng cáo được liên kết với trang chủ: www.vaip.org.vn và  www.olp.vn 

 Website của nhà tài trợ được kết nối với website chính thức của OLP và Kỳ thi ACM/ICPC  
 

2. TÀI TRỢ BẠC: 100.000.000 đồng + VAT  

Đại diện lãnh đạo đơn vị sẽ cùng  lãnh đạo cao cấp trao bằng khen cho Giải quan trọng nhất Kỳ thi ACM/ICPC 

Việt Nam trong lễ tổng kết và trao giải (đăng ký người đại diện và thoả thuận cụ thể với Ban Tổ chức). 

 Tên hoặc biểu tượng logo của đơn vị được đưa trang trọng lên Backdrop của các lễ Khai mạc, Bế mạc  của sự 
kiện  OLP  và Kỳ thi ACM/ICPC  

 Được treo 04 banner giới thiệu sản phẩm dịch vụ trong khu vực thi OLP hoặc ACM/ICPC (đơn vị tự chuẩn 
bị)  

http://www.vaip.org.vn/
http://www.olp.vn/
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 Được đặt 04 standee tại khu vực Lễ khai mạc, trao giải của OLP và kỳ thi ACM/ICPC (đơn vị tự chuẩn bị) 

 Logo nhà đơn vị xuất hiện vị trí trang trọng nhất trên Banderole, cờ phướn, các ấn phẩm quảng cáo khác của 
OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Tên đơn vị được truyền thông trên Website chính thức của OLP và ACM/ICPC. 

 Được mời tham gia vào các hoạt động giao lưu trong OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Một trang quảng cáo màu ở vị trí bìa trong cuốn Cẩm nang OLP và Kỳ thi ACM/ICPC phát cho thí sinh dự 

thi.  

 Quyền được phát các thông tin về công ty và sản phẩm tại khu đăng ký dự thi (tờ rơi, tài liệu được phân phát 
bởi đơn vị)  

 Tên đơn vị sẽ được nhấn mạnh trong Thông cáo Báo chí   

 Được nhận 7 giấy mời lễ khai mạc & đêm trao thưởng.  

 Được BTC cảm ơn trong trang quảng bá OLP và ACM/ICPC VN trên Tạp chí Thế giới số. 

 Các thông tin, quảng cáo được liên kết với trang chủ:  www.vaip.org.vn  và www.olp.vn 

 Website của đơn vị được kết nối với website chính thức của OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

 

 3.TÀI TRỢ ĐỒNG: 80.000.000 đồng + VAT  

 Đại diện lãnh đạo đơn vị sẽ cùng  lãnh đạo cao cấp trao bằng khen cho Giải quan trọng nhất Kỳ thi 

ACM/ICPC Việt Nam trong lễ tổng kết và trao giải (đăng ký người đại diện và thoả thuận cụ thể với Ban Tổ 
chức). 

 Tên hoặc biểu tượng logo của đơn vị được đưa trang trọng lên Backdrop của các lễ Khai mạc, Bế mạc  của sự 
kiện  OLP và Kỳ thi ACM/ICPC  

 Được treo 02 banner giới thiệu sản phẩm dịch vụ trong khu vực thi OLP hoặc ACM/ICPC (đơn vị tự chuẩn 
bị)  

 Được đặt 02 standee tại khu vực Lễ khai mạc, trao giải của OLP và kỳ thi ACM/ICPC (đơn vị tự chuẩn bị) 

 Logo nhà đơn vị xuất hiện vị trí trang trọng nhất trên Banderole, cờ phướn, các ấn phẩm quảng cáo khác của 

OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Tên đơn vị được truyền thông trên Website chính thức của OLP và ACM/ICPC. 

 Được mời tham gia vào các hoạt động giao lưu trong OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Một trang quảng cáo màu ở vị trí bìa trong cuốn Cẩm nang OLP và Kỳ thi ACM/ICPC phát cho thí sinh dự 
thi.  

 Quyền được phát các thông tin về công ty và sản phẩm tại khu đăng ký dự thi (tờ rơi, tài liệu được phân phát 
bởi đơn vị)  

 Tên đơn vị sẽ được nhấn mạnh trong Thông cáo Báo chí   

 Được nhận 5 giấy mời lễ khai mạc & đêm trao thưởng.  

 Được BTC cảm ơn trong trang quảng bá OLP và ACM/ICPC VN trên Tạp chí Thế giới số. 

 Các thông tin, quảng cáo được liên kết với trang chủ:  www.vaip.org.vn  và www.olp.vn 

 Website của đơn vị được kết nối với website chính thức của OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

 

4.  TÀI TRỢ GIAO LƢU SINH VIÊN:  150.000.000 đồng + VAT  

 Logo đơn vị xuất hiện vị trí trang trọng trong buổi Giao lưu sinh viên  và các quảng bá của OLP và Kỳ thi 
ACM/ICPC. 

 Được phát biểu, thuyết trình và giao lưu với  sinh viên (400-500 sinh viên) tại trường đăng cai OLP  và 
ACM/ICPC trong khoảng thời gian tối đa (2 giờ). Thời gian, địa điểm và sinh viên do BTC sắp xếp.. 

 Được phối hợp cùng BTC tiến hành công tác Truyền thông trong các hoạt động giao lưu sinh viên CNTT. 

 Đại diện lãnh đạo đơn vị sẽ cùng  lãnh đạo cao cấp trao bằng khen cho Giải quan trọng nhất Kỳ thi 
ACM/ICPC Việt Nam trong lễ tổng kết và trao giải (đăng ký người đại diện và thoả thuận cụ thể với Ban Tổ 

chức). 

 Tên hoặc biểu tượng logo của đơn vị được đưa trang trọng lên Backdrop của các lễ Khai mạc, Bế mạc  của sự 

kiện  OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

  Logo nhà đơn vị xuất hiện vị trí trang trọng nhất trên Banderole, cờ phướn, các ấn phẩm quảng cáo khác của 

OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Tên đơn vị được truyền thông trên Website chính thức của OLP và ACM/ICPC. 

http://www.vaip.org.vn/
http://www.olp.vn/
http://www.vaip.org.vn/
http://www.olp.vn/
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 Tham gia và quảng bá trong các hoạt động giao lưu trong OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Được treo 2 banner giới thiệu sản phẩm dịch vụ trong khu vực giao lưu sinh viên CNTT (đơn vị tự chuẩn bị) 

 Quyền được phát các thông tin về công ty và sản phẩm tại khu đăng ký dự thi (tờ rơi, tài liệu được phân phát 
bởi đơn vị)  

 Tên đơn vị sẽ được nhấn mạnh trong Thông cáo Báo chí   

 Được nhận 6 giấy mời lễ khai mạc & đêm trao thưởng.  

 Được BTC cảm ơn trong trang quảng bá OLP và ACM/ICPC VN trên Tạp chí Thế giới số. 

 Các thông tin, quảng cáo được liên kết với trang chủ:  www.vaip.org.vn  và www.olp.vn 

 Website của đơn vị được kết nối với website chính thức của OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

 

5. TÀI TRỢ  TỔ CHỨC :  50.000.000 đồng + VAT  

 Đại diện lãnh đạo đơn vị sẽ cùng  lãnh đạo cao cấp trao bằng khen cho Giải quan trọng nhất Kỳ thi 
ACM/ICPC  trong lễ tổng kết và trao giải (đăng ký người đại diện và thoả thuận cụ thể với Ban Tổ chức). 

 Tên hoặc biểu tượng logo của đơn vị được đưa trang trọng lên Backdrop của các lễ Khai mạc, Bế mạc  của sự 
kiện  OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

  Logo nhà đơn vị xuất hiện vị trí trang trọng nhất trên Banderole, cờ phướn, các ấn phẩm quảng cáo khác của 
OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Tên đơn vị được truyền thông trên Website chính thức của OLP và ACM/ICPC. 

 Tham gia và quảng bá trong các hoạt động giao lưu trong OLP và Kỳ thi ACM/ICPC. 

 Được treo 2 banner giới thiệu sản phẩm dịch vụ trong khu vực giao lưu sinh viên CNTT (đơn vị tự chuẩn bị) 

 Quyền được phát các thông tin về công ty và sản phẩm tại khu đăng ký dự thi (tờ rơi, tài liệu được phân phát 
bởi đơn vị)  

 Tên đơn vị sẽ được nhấn mạnh trong Thông cáo Báo chí   

 Được nhận 6 giấy mời lễ khai mạc & đêm trao thưởng.  

 Được BTC cảm ơn trong trang quảng bá OLP và ACM/ICPC VN trên Tạp chí Thế giới số.  

 Các thông tin, quảng cáo được liên kết với trang chủ:  www.vaip.org.vn  và www.olp.vn 

 Website của đơn vị được kết nối với website chính thức của OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

.  

6.  TÀI TRỢ IN ẤN: 30.000.000 đồng + VAT  

       Quảng cáo trên ấn phẩm tài liệu (cẩm nang OLP’14 và ACM/ICPC)  

Quyền lợi quảng cáo như sau:  

 Được tham gia vào các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ OLP và Kỳ thi ACM/ICPC.  

 Logo  của Quý công ty sẽ được đề cập trong Banner, backdrop cờ phướn và các tài liệu in ấn quảng cáo về 
OLP và Kỳ thi ACM/ICPC.  

 Được nhận 2 giấy mời lễ khai mạc & đêm trao thưởng.  

 Được BTC cảm ơn trong trang quảng bá OLP và ACM/ICPC VN trên Tạp chí Thế giới số.  

 Các thông tin, quảng cáo được liên kết với trang chủ:  www.vaip.org.vn  và www.olp.vn 

 Website của đơn vị được kết nối với website chính thức của OLP và Kỳ thi ACM/ICPC 

 

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban Tổ chức OLP’15 và kỳ thi ACM/ICPC 2015 

Hội Tin học Việt Nam, Tầng 6, số 14 Trần Hƣng Đạo - Hà Nội 

Điện thoại: 844-38211725 - 39712597 

Email: vaip@vnn.vn, vietnamolp@gmail.com   Web: www.olp.vn; www.vaip.org.vn 

Hội Tin học Việt Nam – Sô TK: 003 70406 0000 979 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 
 

http://www.vaip.org.vn/
http://www.olp.vn/
http://www.vaip.org.vn/
http://www.olp.vn/
http://www.vaip.org.vn/
http://www.olp.vn/
mailto:vaip@vnn.vn
mailto:vietnamolp@gmail.com
http://www.olp.vn/

