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THÔNG BÁO SỐ 1 
Về việc tổ chức kỳ thi Olympic Hoá học sinh viên Đại học Bách Khoa HN lần thứ VI 

và tham dự kỳ thi Olympic Hoá học sinh viên toàn quốc lần thứ VII – năm 2012 
         

 Kính gửi:     - Phòng Đào tạo - Đại học; 
   - Phòng CTCT & CTSV; 
   - Đoàn TNCS HCM Trường ĐHBK HN; 
   - Hội Sinh viên Trường ĐHBK HN; 
   - Các Khoa/Viện; 
   - Các Bộ môn thuộc Viện Kỹ thuật Hóa học; 
   - Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa. 

 Theo thông báo của Hội Hoá học Việt Nam và Ban tổ chức Olympic Hoá học toàn 
quốc, kỳ thi Olympic Hoá học sinh viên toàn quốc lần thứ VII năm 2012 sẽ được tổ chức từ 
ngày 04/4/2012 đến 12/4/2012 tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

Được sự uỷ quyền của Ban giám hiệu Nhà trường, Ban tổ chức Olympic hoá học 
sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội lần thứ VII thống nhất triển khai kế hoạch như sau: 
I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA 

Tiếp tục thúc đẩy và khuyến khích phong trào học tập của sinh viên trong Trường về 
hoá học, nhất là môn hoá học đại cương, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên 
của trường ĐHBK Hà Nội. Góp phần quảng bá thương hiệu Nhà trường và khẳng định vị 
thế của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng ở nước ta.  
II. NỘI DUNG THI VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP 
1. Cấp Trường: Chia thành 2 vòng thi: 

- Vòng 1 (vòng sơ tuyển): Các sinh viên tự ôn tập theo hướng dẫn chung của Viện Kỹ 
thuật Hoá học. Vòng này chỉ thi lý thuyết với nội dung thuộc phần Hoá đại cương (theo 
quy định của Ban tổ chức Olympic Hóa học toàn quốc). 

- Vòng 2 (vòng thi cấp Trường): Các sinh viên được chọn lựa sau vòng 1 sẽ được 
hướng dẫn ôn tập để dự thi tiếp vòng 2. Khoảng 10-15 sinh viên có thành tích cao sau 2 
vòng lý thuyết sẽ được hướng dẫn ôn tập và thi thực hành để trao các giải cấp Trường. 
2. Cấp Quốc gia 

Các sinh viên đạt giải cấp Trường sẽ tiếp tục được hướng dẫn ôn tập lý thuyết và thực 
hành trước khi dự thi cấp quốc gia. 
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IV. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI 
1. Tuần 9 (10/10/2011 – 15/10/2011): Triển khai thông báo số 1 đến các lớp sinh viên 

toàn Trường (qua Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTCT&CTSV, Đoàn Thanh niên, 
Hội sinh viên, các Khoa/Viện, trường Cao đẳng nghề Bách Khoa và các CVHT thuộc 
Viện Kỹ thuật Hóa học). 

2. Từ tuần 10 – 20 (17/10/2011 – 31/12/2011): Sinh viên đăng ký dự thi tại Giáo vụ 
Viện Kỹ thuật Hoá học (phòng 202 nhà C4-5, điện thoại 043.8692300), trong đó ghi 
rõ họ tên, lớp, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, điện thoại liên hệ. 

3. Tuần 21 (02 – 07/01/2012): Ban tổ chức sắp xếp phòng thi, tổ chức ôn tập và thi vòng 
1 (dự kiến vào thứ bảy ngày 07/01/2012). Địa điểm, thời gian ôn tập và thi cụ thể, số 
lượng giải thưởng và kế hoạch tiếp theo sẽ được thông báo trong thông báo số 2. 

V. QUYỀN LỢI  CỦA SINH VIÊN  DỰ THI  
- Các sinh viên đạt giải cấp Trường sẽ được Hiệu trưởng tặng giấy khen và phần 

thưởng gồm các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. 
- Các sinh viên đạt giải quốc gia sẽ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, TW 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội Hoá học Việt Nam 
tặng Bằng khen và phần thưởng của Ban tổ chức Olympic toàn quốc. 

Ngoài ra, tất cả các sinh viên đạt giải từ cấp Trường trở lên sẽ được xem xét miễn thi 
(nếu chưa thi) hoặc cộng điểm (nếu đã thi) vào môn Hoá Đại cương. 

Để kỳ thi Olympic Hoá học sinh viên cấp Trường lần thứ VI và kỳ thi Olympic Hoá 
học sinh viên toàn quốc lần thứ VII năm 2012 thành công, Ban tổ chức Olympic hoá học sinh 
viên Đại học Bách Khoa Hà Nội kính đề nghị Phòng Đào tạo đại học, Phòng CTCT&CTSV, 
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường, các Khoa/Viện, các Bộ môn thuộc Viện Kỹ thuật 
Hoá học và Trường Cao đẳng Nghề Bách Khoa tạo điều kiện thuận lợi và tích cực tuyên 
truyền, động viên sinh viên đăng ký tham gia. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Giáo vụ Viện KT Hoá học, phòng 202 nhà C4-5 
       Điện thoại: 043.8692300 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP Viện. 

BAN TỔ CHỨC 
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