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    Kính gửi các thầy, cô và các em học sinh yêu toán. 
 
    Câu lạc bộ Toán học đã đi vào hoạt động được hơn một năm theo hình thức sinh hoạt hàng 
tháng và bước đầu nhận được sự quan tâm của các thầy cô giáo và các em học sinh.  
    Trên nền tảng đó ban điều hành Câu lạc bộ Toán học thống nhất thay đổi mô hình hoạt động 
kề từ năm 2012 để đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của các em học sinh và các thầy cô giáo ở các 
tỉnh xa. Thay vì các sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Câu lạc bộ Toán học tổ chức các lớp chuyên 
đề và trường hè với thời gian từ 3 ngày đến 1 tuần.  
    Chuyên đề Tổ hợp tổ chức tháng 3 vừa rồi đã được đông đảo các em học sinh và thầy cô giáo 
tham dự. Tiếp nối các hoạt động trên, Câu lạc bộ xin thông báo với quý thầy cô cùng các em 
học sinh 
  

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC 2012 
 
    Thời gian: từ ngày Chủ nhật 29/7 đến ngày thứ Bảy 04/8/2012. 
    Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
    Nội dung: Các bài giảng về Hình học, Số học và Đại số chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi 
quốc gia do các giáo viên: 

Thầy Hạ Vũ Anh (Chuyên Vĩnh Phúc) 

Thầy Nguyễn Minh Hà (ĐHSP Hà Nội) 

Thầy Phùng Hồ Hải (Viện Toán học) 

Thầy Hà Duy Hưng (ĐHSP Hà Nội) 

Thầy Hà Huy Khoái (Viện Toán học) 

Thầy Nguyễn Duy Thái Sơn (ĐHSP Đà Nẵng) 
 
    Phí tham dự: 600.000 đồng, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể làm đơn xin miễn. 
    Chỗ ở: tự túc. Tuy nhiên nếu học sinh có nhu cầu có thể đăng ký với CLB để thuê phòng tại 
ký túc xá trường ĐHSP Hà Nội (cách Viện Toán học khoảng 2,5 km).      
    Hình thức đăng ký: đăng ký tham dự theo đoàn hoặc với tư cách cá nhân bằng cách gửi các 
thông tin theo mẫu dưới đây cho CLB trước ngày 15/7.  
    Do hạn chế về phòng học cũng như để đảm bảo chất lượng học tập, CLB sẽ chỉ chấp nhận tối 
đa 80 đơn đăng ký. Những trường hợp đăng ký theo đoàn có giáo viên đi kèm sẽ được ưu tiên 
khi xét đơn.  Mong quý thầy cô và các em học sinh thông cảm.  
    Thông tin đăng ký và mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ mathclub@math.ac.vn.        
 
 
       
 



 
 
 

Thông tin đăng ký 
 

- Tên và Địa chỉ nhà trường:   
- Họ và Tên, Địa chỉ và Số điện thoại người phụ trách đoàn: 
- Danh sách các thành viên trong đoàn: (tên học sinh, lớp học, địa chỉ và số điện thoại gia đình)   
- Xin miễn phí tham dự: (tên học sinh, thành tích học tập)    
- Đăng ký chỗ ở tại KTX trường ĐHSP Hà Nội: (số lượng người ở và thời gian ở từ ngày …. 
đến ngày …)  
-Thông tin khác: (nếu có) 
 


