
 

THƯ NGỎ 

V/v tổ chức Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo 2023 

(International Kangaroo Math Contest – IKMC 2023) 
 

Kính gửi Quý Trường, 

Lời đầu tiên, Ban tổ chức Kỳ thi “Toán quốc tế Kangaroo – IKMC 2023” xin được gửi tới 

Quý Trường lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. 

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (kỳ thi IKMC) được tổ chức thường niên theo hình thức phi 

lợi nhuận, là một sân chơi Toán học bổ ích, lý thú cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với mục 

tiêu thúc đẩy phong trào dạy và học Toán, đồng thời khuyến khích ứng dụng Toán học trong đời sống 

theo xu hướng hội nhập quốc tế. Thông qua Kỳ thi, học sinh, giáo viên, nhà trường và gia đình có 

thêm một kênh tham chiếu về năng lực Toán học của học sinh, từ đó có định hướng phát triển khả 

năng Tư duy Toán học cho từng học sinh. 

Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo là kỳ thi Toán lớn nhất thế giới với hơn 6 triệu thí sinh tham 

dự mỗi năm tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Qua 07 năm được tổ chức tại Việt Nam, Kỳ thi IKMC 

đã thu hút được hơn 100.000 thí sinh tham dự đến từ hơn 900 cơ sở giáo dục trên cả nước và nhận 

được đông đảo sự quan tâm của phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo, các kênh truyền thông – báo 

chí. 

Tiếp nối thành công của Kỳ thi IKMC các năm trước, cũng như được sự ủy quyền của Hiệp 

hội Toán Kangaroo quốc tế, Ban tổ chức IKMC Việt Nam quyết định tổ chức Kỳ thi “Toán quốc tế 

Kangaroo – IKMC 2023” dự kiến diễn ra vào tháng 3/2023. 

Để Kỳ thi diễn ra thuận lợi, Ban tổ chức IKMC Việt Nam rất mong nhận được sự giúp đỡ của 

Quý trường trong việc truyền thông rộng rãi Kỳ thi tới các em học sinh trong Trường, đồng thời tạo 

điều kiện tối đa trong việc sắp xếp và tổ chức để các em có thể tham dự Kỳ thi. Thông tin chi tiết xin 

vui lòng tham khảo tại các tài liệu đi kèm và tại website chính thức của kỳ thi: www.kangaroo-

math.vn, hoặc liên hệ trực tiếp với BTC theo số điện thoại: 098.104.8228/ 0936.255.598, Email: 

kangaroomath@ieg.vn 

Ban tổ chức Kỳ thi IKMC Việt Nam xin kính chúc Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo 

viên nhà Trường sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Xin chân thành cảm ơn. 
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