
 
     

 

THÔNG TIN 

Về kỳ thi Olympic Quốc tế Toán, Khoa học và Tiếng Anh ASMO 

 

1. Tên kỳ thi: Kỳ thi Olympic Quốc tế Toán, Khoa học và Tiếng Anh 

ASMO năm 2019 

2. Đơn vị tổ chức 

- Ban Tổ chức Quốc tế: Olympic Edu Sdn Bhd 

- Ban Tổ chức Quốc gia: 

+ Hội Vật lý Việt Nam 

+ Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo 

+ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Đơn vị phối hợp tổ chức tại Hà Nội: 

+ Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat 

+ Tổ hợp Giáo dục Tuniver 

3. Đối tượng dự thi 

- Toán: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 11; 

- Khoa học và Tiếng Anh: Học sinh từ lớp 3 đến lớp 9; 

4. Cấu trúc đề thi 

- Đề thi: Do Ban Tổ chức ASMO Quốc tế cung cấp. 

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm và điền đáp án. 

5. Kế hoạch tổ chức thi 

- Vòng 1: Ngày 26/05/2019 (chủ Nhật), cụ thể: 

+ Sáng từ 9h00 đến 11h00: Học sinh dự thi môn Toán. 

+ Chiều từ 14h30 đến 15h45: Học sinh dự thi môn Tiếng Anh; từ 16h30 

đến 17h30: Học sinh dự thi môn Khoa học. 

- Vòng 2: Dự kiến ngày 25/08/2019. Những thí sinh vượt qua vòng thi 

này sẽ có cơ hội học tập bồi dưỡng để cử đi tham dự kỳ thi ASMO quốc tế. 

- Vòng 3: Tháng 11/2019 dự kiến tại Hồ Nam, Trung Quốc. Các thí sinh 

vượt qua vòng 2 sẽ được dự thi vòng 3 với môn thi là Toán và Khoa học. Ban tổ 

chức sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và đưa đoàn đi dự thi an toàn, đảm bảo quy 

định, quy chế của kỳ thi. 

6. Phương thức đăng ký dự thi 

Cách 1. Đăng ký theo đơn vị Trường hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo thông tin tới các trường về Kỳ thi. Các 

trường thông báo tới học sinh trường mình biết và đăng ký đội dự thi theo các 



 
     

 

khối, lớp (từ lớp 1 đến lớp 11), lập danh sách thí sinh dự thi (theo mẫu của Ban 

Tổ chức). 

- Nhà trường gửi công văn đăng ký kèm theo danh sách thí sinh dự thi về 

email của Phòng Giáo dục và Đào tạo và mail của qua địa chỉ thư điện tử 

asmo.2019.fe@gmail.com (Fermat là một trong các đối tác chính thức của Ban 

Tổ chức Kỳ thi).  

- Sau khi nhận được xác nhận số lượng thí sinh tham dự từ BTC, các 

trường gửi bản sao chứng từ nộp lệ phí dự thi qua ngân hàng.  

Lưu ý: Nhà trường có số học sinh đăng ký tối thiểu là 300 thì có thể 

đăng ký với Ban Tổ chức làm một điểm thi. Trường hợp khác, Ban Tổ chức sẽ 

gửi thông tin về địa điểm dự thi trong thời gian sớm nhất để các trường thông 

báo tới học sinh đã đăng ký. 

Cách 2. Đăng ký theo diện thí sinh tự do 

Thí sinh có thể đăng ký theo diện thí sinh tự do bằng một trong các cách sau:  

- Đăng ký dự thi trực tuyến qua cổng tiếp nhận online của Ban Tổ 

chức tại link: https://bitly.vn/33hj 

- Nộp lệ phí trực tiếp tại ban tiếp nhận thí sinh của Ban Tổ chức Hà 

Nội: Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat: 

+ Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

+ Số điện thoại: (+84) 977 333 961 

+ Email: asmo.2019.fe@gmail.com 

+ Website: fermat.edu.vn 

+ Fanpage: https://www.facebook.com/FermatEducation/ 

+ Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 

- Lưu ý: Với tất cả các thí sinh đăng ký tự do, Ban Tổ chức sẽ tổng 

hợp và báo cáo Trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo để cùng phối hợp, hỗ trợ 

thí sinh. 

7. Cách thức chuyển khoản 

a) Nội dung chuyển khoản cần ghi như sau 

- Đối với đơn vị nộp kinh phí: ASMO 2019 - Trường - Quận/Huyện - 

Tỉnh/Thành phố - SĐT liên hệ. Ví dụ: ASMO 2019 - THCS Be Van Dan  - 

Thanh Xuan - Ha Noi - 0912345678. 

https://bitly.vn/33hj
https://www.facebook.com/FermatEducation/


 
     

 

- Đối với thí sinh tự do: ASMO 2019 - Tên học sinh - Lớp – Quận/huyện 

- SĐT liên hệ. Ví dụ: ASMO 2019 - Nguyen Van A - Lop 9 – Quận Ba Đình - 

0912345678. 

b) Thông tin tài khoản 

- Số tài khoản: 28910000134170 

- Chủ tài khoản: Vũ Hương Thu 

- Ngân hàng TMCPDT & PTVN - BIDV - Chi Nhánh Ngọc Khánh 

(Vui lòng giữ lại chứng từ nộp lệ phí để Ban tổ chức đối chiếu nếu cần.) 

Lưu ý: Hạn hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi vòng 1 là ngày 23/05/2019. 

8. Thẻ dự thi: Thí sinh tới phòng thi cần đem theo một trong các giấy tờ 

sau: Thẻ học sinh có ảnh do nhà trường cấp hoặc Chứng minh nhân dân (Căn 

cước công dân). Trường hợp không có một trong các giấy tờ trên, thí sinh cần 

giấy xác nhận học sinh (có dấu của trường đang theo học). 

9. Ngôn ngữ thi: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt (Học sinh được chọn 1 trong 

2 ngôn ngữ để làm bài). 

10. Lệ phí dự thi: 300.000 VNĐ/1 thí sinh/1 môn thi; 500.000VNĐ/1 thí 

sinh/2 môn thi; 600.000VNĐ/1 thí sinh/3 môn thi. 

11. Cơ cấu giải thưởng: Số lượng thí sinh đạt giải: 60% tổng số thí sinh 

tham gia 

- Giải Vàng : Bạc : Đồng có tỉ lệ là 1:2:3. 

- Giấy chứng nhận tham gia và đạt giải vòng 1 (vòng thi tại Việt Nam) 

được cấp bởi Ban tổ chức ASMO quốc tế. Top 60% thí sinh tham gia sẽ tiếp tục 

được dự thi vòng 2 - vòng “Tuyển chọn học sinh dự thi ASMO Quốc tế" dự 

kiến tổ chức vào tháng 25/08/2019. 

12. Tài liệu tham khảo: Ban tổ chức sẽ cung cấp mẫu đề thi, cấu trúc đề 

thi, tài liệu tham khảo khi thí sinh đăng ký dự thi thành công. 

13. Liên hệ: Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat 

- Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

- Số điện thoại: 0384.136.506 (Ms Hoa); 0942.070.319 (Ms Ngọc); 

0977.333.961 (Mrs Thu). 

- Email: asmo.2019.fe@gmail.com 

- Website: fermat.edu.vn  

- Fanpage: https://www.facebook.com/FermatEducation. 

BAN TỔ CHỨC 

 

https://www.facebook.com/FermatEducation

