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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 
KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO 2023 

LỊCH TRÌNH KỲ THI IKMC 2023 

1. Trước ngày thi 

Thời gian Về phía BTC Về phía trường 

06/12/2022 
đến 

16/12/2022 

Gửi thông tin về Kỳ thi kèm bản 
tổng hợp các văn bản đính kèm. 

Thông báo thông tin về Kỳ thi tới toàn 
bộ học sinh trong Trường. 

06/12/2022 
đến 

23/02/2023 

 Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký 
dự thi theo “Mẫu tổng hợp thông tin thí 
sinh”. BTC chỉ nhận danh sách đăng ký 
từ các trường. 

Gửi danh sách thí sinh cho BTC qua 
email kangaroomath@ieg.vn, với tiêu 
đề [IKMC - 2023] Trường_Quận/ 
huyện_Tỉnh/ TP_Danh sách đăng ký  

(VD: [IKMC - 2023] TH Chu Văn An 
_Tây Hồ_Hà Nội_Danh sách đăng ký]. 

10/12/2022 
đến 

23/02/2023 

BTC xác nhận tổng số thí sinh đăng 
ký dự thi. 

 BTC gửi thông báo về việc nộp lệ 
phí thi.  

Nhà trường vui lòng chốt danh 
sách và gửi 01 lần tới BTC để 
thống nhất số liệu. 

Gửi lệ phí thi về cho BTC theo 1 trong 
2 hình thức sau  

1, Chuyển khoản: 

Chuyển khoản theo thông tin: 

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại 
thương việt nam – Vietcombank 

Số tài khoản: 0021000401539 
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Tên Chủ Tài Khoản: Công ty TNHH 
Quỹ phát triển giáo dục IEG 

Chi nhánh: Hà Nội 

Hoặc 

Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ 
thương Việt Nam – Techcombank 

Số tài khoản: 19134671571018 

Tên Chủ Tài Khoản: Công ty TNHH 
Quỹ phát triển giáo dục IEG 

Chi nhánh: Ba Đình 

Nội dung chuyển khoản: 
IKMC2023_Ten Truong_So luong hoc 
sinh 

VD: IKMC2023_TH Le Quy Don _100 
hoc sinh,  

Tiền mặt: Nộp trực tiếp tại Quỹ Phát 
triển giáo dục IEG, 128 Nguyễn Thái 
Học, Ba Đình, Hà Nội.  

Lưu ý: Thông báo với BTC nếu có sự sai 
lệch về thí sinh và lệ phí thi. 

Tháng 
2/2023 

BTC gửi phát package thí sinh về 
trường theo thông tin Trưởng/Phó 
đoàn. 

Trường hợp nhà trường gửi danh 
sách và chuyển khoản lệ phí sau 
thời gian đã thông báo. BTC sẽ 
chuyển phát package thí sinh trong 
tháng 2/2023 

Trưởng/Phó đoàn phản hồi thông tin tới 
BTC khi đã nhận được packgage thí 
sinh. Nhà trường phát package thí sinh 
(áo + sách) cho thí sinh như danh sách 
gửi kèm. 

Các trường hợp phát sinh về package 
thí sinh vui lòng phản hồi tới hotline 
BTC. 

Tháng 
3/2023 

Thông báo danh sách Số báo danh 
(SBD) thí sinh kèm danh sách 
phòng thi, điểm thi. 

Nhà trường nhận danh sách; thông báo 
SBD, địa điểm thi, nhắc thí sinh in thẻ 
dự thi và mang theo vào ngày thi. 
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Thí sinh cũng có thể tra cứu SBD và 
điểm thi tại website: www.kangaroo-
math.vn 

Nhà trường nhắc nhở phụ huynh/học 
sinh theo dõi thông tin về kỳ thi trên các 
trang thông tin của BTC, hướng dẫn 
học sinh điền phiếu trả lời (Answer 
Sheet) theo hướng dẫn của BTC; nhắc 
nhở học sinh thực hiện theo đúng nội 
quy phòng thi. 

2. Tại ngày thi 

Thời gian Về phía BTC Về phía trường 

26/03/2023 
(Dự kiến) 

Kỳ thi diễn ra tại các điểm thi. Tạo điều kiện cho các em học sinh 
tham dự kì thi tại các điểm thi như 
thông báo. 

3. Sau ngày thi 

Thời gian Về phía BTC Về phía trường 

26/04/2023 
(Dự kiến) 

Thông báo kết quả đến Trường. Thông báo kết quả đến các thí sinh. 

Các thí sinh cũng có thể tra cứu kết quả 
tại website: www.kangaroo-math.vn. 

5/2023 Gửi giấy chứng nhận và các giải 
thưởng về trường theo đầu mối 
trưởng phó đoàn. 

Trao tặng giấy chứng nhận và giải 
thưởng cho học sinh. 

Trao giải: School Champion; Regional 
Champion; Longest Jump 

6/2023 

(Dự kiến) 

Tổ chức lễ trao giải tại 3 miền 
dành cho thí sinh đạt giải National 
Champion; High Distinction; 
Distinction. 
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