
 

CÂU LẠC BỘ OLYMPIC TIN HỌC VIỆT NAM 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

năm 2022 và phương hướng năm 2023 

 

Các hoạt động của CLB VNOI năm 2022: 

● Tháng 7 năm 2022: tổ chức thành công VNOI CUP lần thứ nhất. Vào ngày 22 

tháng 7 năm 2022, vòng thi chung kết VNOI CUP 2022 diễn ra tại Trường Đại học 

Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn, ĐHĐN và đã tìm ra thứ hạng của 

12 thí sinh xuất sắc nhất. Lê Phước Định (23 tuổi), Trần Xuân Bách (17 tuổi), Đỗ 

Đình Đắc (23 tuổi) đạt cúp Vàng, Bạc và Đồng. 

○ VNOI Cup là kỳ thi lập trình lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam dành riêng 

cho các bạn trẻ dưới 30 tuổi đam mê lập trình, bao gồm: học sinh, sinh 

viên, người đã ra trường hoặc đang làm việc trong/ngoài nước. 

○ 3 vòng loại online của kỳ thi diễn ra từ 18 tháng 6 đến 2 tháng 7 năm 2022, 

với hơn 1000 thí sinh tham dự trên khắp cả nước. 

○ Việc tổ chức kỳ thi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các bạn tình nguyện 

viên, Hội Tin Học Việt Nam, tập đoàn công nghệ FPT và trường Đại học 

Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt - Hàn. 

● Bắt đầu từ tháng 9/2022, VNOI tổ chức contest hàng tuần với độ khó đa dạng cho 

các thành viên có thêm cơ hội luyện tập. VNOJ là nơi đăng tải nội dung chính thức 

cho các kỳ thi tin học Duyên Hải, ICPC các vòng, thi OLP sinh viên. VNOI duy trì 

việc tạo bộ test luyện tập cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia VOI. 

● Tổ chức tuyển dụng các tình nguyện viên (TNV) thế hệ thứ 2, gồm 25 bạn trong số 

110 bạn đăng ký. Quá nửa các TNV đăng ký đã từng đạt giải quốc gia môn tin học. 

Các TNV này sẽ là nòng cốt cho các hoạt động trong tương lai của VNOI. 

● Tiếp tục tổ chức đóng góp các nội dung bài viết chất lượng cao, chia sẻ về lập trình, 

thuật toán cho VNOI Wiki: đạt được nhiều bài viết mới, chất lượng cao. VNOI 

Wiki đạt trung bình 5000 lượt truy cập / ngày. 

● Tháng 4/2022: triển khai tính năng Tổ chức trên VNOJ với mục đích hỗ trợ thầy 

cô và các bạn có thể tạo bài tập & các kì thi riêng, theo dõi quá trình học tập của 

các thành viên trong tổ chức một cách dễ dàng hơn. VNOI đang hỗ trợ cho gần 150 



tổ chức là các trường THCS, THPT, Đại học trên toàn quốc, duy trì ổn định với 

5000 lượt nộp bài mỗi ngày. 

● Tháng 4/2022: VNOJ chính thức chạm mốc 1.000.000 lượt nộp bài - đánh dấu một 

chặng đường dài VNOJ được đồng hành cùng các học sinh, sinh viên đam mê lập 

trình, thuật toán. 

● Tháng 3/2022: triển khai VNOJ làm nền tảng cho kỳ thi Lập trình Sinh viên quốc 

tế ICPC 

Asia Hanoi đã diễn ra thành công tốt đẹp tại đại học FPT. 

● Ngoài ra, trong năm 2022, VNOI đã tổ chức nhiều buổi giao lưu trực tuyến với các 

thành viên để thảo luận, trình bày lời giải của các kỳ thi lập trình diễn ra trong năm 

như kỳ thi ICPC, kỳ thi VOI, thu hút hàng nghìn lượt xem trực tuyến. 

● VNOI tiếp tục là diễn đàn trao đổi, thảo luận sôi nổi cho học sinh, sinh viên cả nước 

về chủ đề lập trình, thuật toán. 

Phương hướng hoạt động của CLB VNOI năm 2023 

● Cùng phối hợp với Hội Tin Học Việt Nam tổ chức ICPC vòng National và cả vòng 

Regional, OLP Tin học Sinh Viên. 

● Tiếp tục duy trì và phát triển kỳ thi lập trình VNOI CUP. 

● Tiếp tục xây dựng & mở rộng VNOI Online Judge đến các đối tượng là các bạn 

học sinh đang dạy các đội tuyển. 

● Tiếp tục tăng cường số lượng & chất lượng bài tập trên VNOJ. 

● Tiếp tục tăng cường số lượng & chất lượng bài tập viết trên VNOI Wiki. 

● Tiếp tục duy trì diễn đàn thảo luận cho cộng đồng học sinh, sinh viên yêu thích lập 

trình, thuật toán trên khắp cả nước, đảm bảo các thành viên tuân thủ đúng quy định 

của CLB, và Hội Tin học Việt Nam. 

T/M BCH CLB VNOI 
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