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THONG BÁO SÓ I 
Vv To chrc Ky thi Toán hÍe Hoa Ky 

dành cho hÍc sinh trung hÍe co so 

(American Mathematics Competition 8) 

Ky thi Toán hÍc Hoa Ký (American Mathematics Competitions AMC) là ký thi có 

lich sù lâu dÝi duãc tó chre böi HiÇp hÙi Toán hÍc Hoa Ký (Mathematical Association of 
America) tù n�m 1950. Hàng n�m có hon 350.000 thí sinh �¿n tiu 6.000 trurong tai 34 quoc 
gia tren toàn thÃ giói tham dr. Các Ký thi AMC gôm AMC8 (dành cho tir lÛp 4 dên lÛp 8). | 
AMC10 (dành cho hÍc sinh lóp 9, lóp 10 và hÍc sinh dat thành tích cao trong Ký thi AMC8) 
và AMC12 (dành cho hÍe sinh lóp 11, lóp 12). Trong dó, có kho£ng 10.000 thi sinh duü diëu 

kiÇn së dugc mÝi tham du vông thi tiêp theo AIME (American Invitational Mathematics 

Exams). Các Ký thi AMC và AIME duge mo cho tát cà các hÍc sinh trên thÃ giói tham gia. 

Bät dâu t n�m hÍc 2020-2021, Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro là don vi �¡i diÇn 

chinh thúce cça HiÇp hÙi Toán hÍc Hoa Ký dê tô chúc các Ky thi AMC và AIME t¡i ViÇt 
Nam. Ban tô chéc hy vong viÇe dugc tiêp cân vÛi các ky thi quy mô quôc të, së giúp t�ng 

cuong tính canh tranh và khå n�ng hÙi nhp cua hÍc sinh ViÇt Nam vÛi b¡n bè quôc tê. 
N�m hoc 2021-2022, Ký thi Toán hÍc Hoa Ký- AMC8 dành cho hÍc sinh trung hoe 

co sß duoc du kiên tô chéc vào chù nhât ngày 23/01/2022. 

1. Mye dích cça ký thi 

Ky thi Toán hÍc Hoa Ky - AMC8 là mÙt sân choi dành cho hoc sinh trên cå nuóc có 

co hÙi tham gia mÙt ký thi chuân Quöc të. Muc dich chính cça ký thi là góp phân nâng cao 

chat lugng trong hÍc toán, �ông thÝi phát hiÇn và bôi duõng các hÍe sinh có n�ng khi¿u. 

Bên canh dó, ký thi còn cung câp cho giáo viên và nhïng nhà qu£n lý, nhà ho¡t dÙng giáo 

duc tai dja phuong mÙt nguón tài liÇu chât lugng cao. 

2. Don vi tô chre 
Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro 

3. Thoi gian, dja diÃm tó chírc ky thi AMC 8 

- Thi th online lân I t¡i website: http://amcvietnam.edu.vn. ThÝi gian: Të 00h 

dên 23h59 ngày 10/10/2021 

- Thi thür online lân 2 tai website: http://amcvietnam.edu.vn. ThÝi gian: Të 00h 

dên 23h59 ngày 14/11/2021 

Thi thir online làn 3 tai website: http:/amcvietnam.edu. vn. Thöi gian: Tr 0oh 

dén 23h59 ngày 12/12/2021 



3.1. Thi tp trung 

Thoi gian: Chù nht, ngày 23/01/2022 

- Dja diém thi: Tai các HÙi dông thi trên toàn quóc (BTC së thông báo dja diÃm cy 

the truoc 10 ngày dién ra ký thi tp trung). 

Các dja phrong (du kién) tó chíre thi tp trung gom: Tp. Hà NÙi. Lào Cai. 

Lang Son, Quang Ninh. Tp. Häi Phông. Phú Tho. V+nh Phúc, B�c Giang, Bác 

Ninh, Hai Ducng, Ninh Binh, Thanh Hóa, NghÇ An, Hà T+nh, Tp. �à N�ng, 

Quang Nam, Bà Rja - Vüng Tàu, Tp. Hò Chí Minh, �ông Nai. 

Dja diem thi së cp nhât tiêp trên website: http://amcvietnam.edu.vn và 

fanpage: https://www.facebook.com/amcvietnam.edu/ 

4. Doi turgmg tham gia 
Hoc sinh dang theo hoc tir lóp 4 dên lóp 8. 

5. Noi dung và hinh thérc thi 

Noi dung thi: �ê thi gôm 25 câu hôi tr�c nghiÇm vÛi thÝi gian làm bài 40 phút: 

+Moi cåu hoi chi có duy nhât mÙt �áp án chinh xác; 
+Trå loi �úng moi câu hôi droc 01 diêm, trå lÝi sai ho·c không trå lÝi nhn �uoc0 

diêm 
+Diem tói da d¡t dugc là 25 �iêm/bài thi. 

Thi sinh thi tâp trung tai các dËa diêm thi. 

- Thí sinh có thê vào trang web chinh thúc cça ky thi: http://amevietnam.edu.vn dê biet 
them thong tin. 

Luru ý: Truong høp thoi diem thi chinh thiúc bË ánh huong boi dich bÇnh Covid-19 không 
the thi top trung thi BTC së chuyén sang hinh thirc thi trrc tuyên: BTC së cóng bó huóng 
dán. hinh thiic thi qua dia chi email phu huynh dã d�ng ký và các kênh thong tin truyvén 
thong: 

Thi sinh làm bài thi t¡i nhà trên các thièt b/ có kêt nôi mang internet (máy tinh, diÇn 
thoai thông minh, máy tính báng) trên hÇ thông phân mêm Onluyen.vn, có giám sát 
cça Giám thË thông qua webcam và micro. 

Vi day là truong hop bât khà kháng nên BTC tin tuong vào su trung thuc cça thi sinh, các biÇn pháp ky thut dê phát hiÇn gian ln dugc áp dång nhung không the 
dam báo tuyÇt dôi. 

6. Cách théc �äng ký då thi 

- Có hai cách thre ��ng ký då thi: 

D�ng ký theo truòng: Thi sinh �ãng ký trre tiêp vói thây cô t¡i truÝng minh theo 
hoe. Nhà truong tp hop danh sách däng ký theo måu (tên tÇp 
"AMC8 Ten'Truong QuantHuyen_TinhTp_vl") cça Ban tô chuc giri qua email ho�c 
hoc. 



täi mau �äng ký då thi t¡i website cça Ky thi: http://amevietnam.edu.vn và güi danh 

sách däng ký vê dja chi email: amc@onluyen.vn truóc ngày 30/11/2021. 

D�ng ký cá nhân: Thi sinh d�ng ký tai website cça Ky thi: 

http://amcvietnam.edu.vn. 

Dja �iêm thi së câp nht tiêp trên website: http://amevietnam.edu.vn và fanpage 

https://www.facebook.com/amcvietnam.edu/ 

Thoi gian däng ký theo truòng: të ngày 01/08/2021 �ên ngày 30/11/2021 

Thoi gian �äng ký cá nhân: tiër ngày 21/08/2021 �ên ngày 20/12/2021 

-Le phí �ãng ký thi: 350.000 dông/thí sinh 

-Huong dan chuyên kho£n lÇ phí thi AMC8 n�m 2021: 

Don vi thu huong: Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro 

C So tai khodn: 19133869566013 
GY 
HH 

DuC 
1GRO 

Tai: Ngân hàng Techcombank chi nhánh Th�ng Long 

Hoac: 
Don vË thu huong: Công ty TNHH Giáo duc Edmicro 

S6 Tai khoán: 1200208033840 

Tai: Ngån hàng Agribank Chi nhánh So Giao dËch 

- Noi dung chuyén khoàn theo cú pháp: 
Däng ký theo Truòng: AMC8-Tên truong-Qun/HuyÇn-Tinh/Thành phó-só �iÇn 

thoai truöng doàn-Sô lugng thi sinh 

Vi du: AMC8-THCS Chmu Van An-Tay Ho-Ha Noi-0936268268-89 

Dang ký thi ty do: AMC&-Ho và tên-Ngày tháng n�m sinh-Só diÇn tho¡i phy huynh- 

Tên truong-Quan/HuyÇn-Tinh/Thành phÑ 

Vi du: AMC8-Nguyen Hoang Quynh Anh-01082006-0923686868-THCS Chu Van An-Tay 

Ho-Ha Noi 

(Noi dung chuyén khoán có thê thay dáu - bàng dáu tróng/phim cách) 

- Ngodi ra thí sinh có thê nÙp lê phí thi trye tuyên t¡i website http://amcvietnam.edu.vn. 

7. Co cau giai thwöng 
- Giai thwong cüa HiÇp hÙi Toán hÍc Hoa Ky: 

Giây chng nhân Vô dËch (Distinetion Certificate - kí hiÇu D) dành cho môi thí 

sinh dat diêm tôi da. 

Giay chúng nhn lo¡i Xuât s�c (Honor Roll of Distinction ki hiÇu HD) dành 

cho mõi thí sinh d¡t kêt quà cao top 1% cça cà Ký thi. 

Giay chúng nhn loai Giöi (Honor Roll kí hiÇu H) dành cho moi thí sinh d¡t 

kêt quå cao top 5% cúa cå Ký thi.



Giáy khen cho các thí sinh lóp 6 và nhô tuôi hon d¡t thành tích cao (Achievement 

- ki hiÇu A). 
Các hoc sinh dúng thú nhât, nhi và ba cça môi truÝng së lân luot dugc nhn Giây 

chung nhân Th§nh tích Xuát s�c h¡ng Vàng, Bac và �ông. 

- Giài thurong cùa Ban tó chéc AMC ViÇt Nam: 

Giáy chúng nhn cça BTC AMC ViÇt Nam. 
Phân thuong 10 triÇu d�ông tiên m�t dành cho thi sinh d¡t giài D (chia �êu néu có 

nhiêu thi sinh). 

Cúp vo dich dành cho thí sinh �¡t giài D. 

Huy chuong vàng dành cho thí sinh �at giài HD. 

Huy chuong b¡c dành cho thí sinh d¡t giai H. 

Huy chuong dành cho thi sinh �¡t giäi A. 

Huy churong dông dành cho các thií sinh d¡t diêm cao trong top 6% - 10% cça ky 

thi AMC8 to chéc t¡i ViÇt Nam (ngo¡i tri các giái D, HD, H và A). 

Hoc bong Onluyen.vn dành cho các thi sinh d¡t giái D, HD, H và A. 

- Ngoài ra, các thí sinh thi thi tp trung së nhn áo dông phuc; và phân quà täng tër cåc nhà 

tài tro dông hành cùng ky thi dành cho thí sinh d¡t giâi. 
- HiÇp hÙi Toán hÍc Hoa Ky së güi két quà thi sau 30 ngày kê tiër ngày thi. 

8. Lien hÇ 

- Các ván dÁ cân hÑ tro thông tin thêm vê ký thi, xin moi liên hÇ theo �ja chi sau: 

Công ty TNHH Giáo duc Edmicro 

Dja chi Tàng 5, toa nhà Tây Hà. 19 Tô Hïu, Nam Të Liêm, Hà NÙi 

Hotline :(096) 960-2660 
E-mail amc@onluyen. vn 
Website http://amevietnam.edu.vn và http:/lonluyen.vn 

Fanpage https://www.facebook.com/amcvietnam.edu/ 
- Các ván �è cân hÑ tro vÁ viÇc d�ng ký thi, xin môi liên hÇ: 

- Dieu phôi hð tro ký thi 1. Mr Trân Thái Bào Só dien tho¡i: 0983 134893 

2. Mr Trân Ngoc Hung - Phó Truong Ban to chúc Só diÇn thoai: 0969 527539 

Trán trong thông báo./. 

TONG GÁM �ÓC 
Dong Truong Ban tô chúe 

Noi nhan: UNG iY 

- Các So GD, Phòng GD, truòng THCS, 

- Các phong ban (�è phôi hãp), 

TNHH 
GIAO D 

EDMIO 
- Luru: VT. 

Nguyén Ngoe Quê 



PHr LrC 
To chúc Ky thi Toán hÍc Hoa Ky (AMC8) 

dành cho hÍe sinh trung hÍe co so 

Ngày Gio Hoat dong Dja diêm 

23/01/2022 08h00-08h30 Khai mac ky thi Các diêm thi 

23/01/2022 08h30-09h00 Thi sinh làm thç tuc då thi Các diêm thi 

23/01/2022 09h00-09h40 Ký thi AMC 8 Các diem thi 

DANH SÁCH 
Ban To chéc cüa Ky thi Toán hÍc Hoa Ky - AMC8 

1 1GS.TS. Lê Anh Vinh Dai diÇn AMC8 tai ViÇt Nam Truong ban 

Dông Truong ban 
Ph6 Truong ban 

2 Nguyén Ngoc Quê Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro 
3 TS. Dang Bào Linh Công ty TNHH Giáo duc Edmicro 

4 Nguy�n Quý Tién 

Nguyén ThË Thúy 
6 ThS. Trân Ngoc Hung 

Công ty TNHH Giáo duc Edmicro Phó Truong ban 

Phó Truong ban 

Phó Truomg ban 

5 Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro 

Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro 

Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro 7 Dào ThË Ngân 

Tran Thái B£o Công ty TNHH Giáo duc Edmicro 

Cong ty TNHH Giáo duc Edmicro 

Công ty TNHH Giáo dåc Edmicro 

Uy viên 
Uy viên 
Uy viên 
Uy viên 

8 

9 Le Dúc ThiÇu 

10 ThS.Trân ThË Ánh 


