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THÔNG BÁO SỐ 2 

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ dành cho học sinh THCS 

(American Mathematics Competition 8) 

 

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, nhằm đảm bảo cho 

Kỳ thi được diễn ra an toàn. Căn cứ từ thông báo của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ, Ban Tổ chức 

Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ tại Việt Nam quyết định rời ngày thi tập trung từ 14/11/2021 (thông 

báo số 1 ban hành trước đó) sang ngày 23/01/2022. 

1. Thời gian tổ chức Kỳ thi AMC8 

-  Thời gian:  

- Thi thử online (Từ 00h đến 23h59): Lần 1 ngày 10/10/2021; Lần 2 ngày 

14/11/2021; Lần 3 ngày 12/12/2021 tại website: http://amcvietnam.edu.vn. 

- Thi chính thức (tập trung): Chủ nhật, ngày 23/01/2022. 

-  Thời gian đăng ký:  

 Thời gian đăng ký theo trường: từ ngày 01/08/2021 đến ngày 30/11/2021. 

 Thời gian đăng ký cá nhân: từ ngày 21/08/2021 đến ngày 20/12/2021. 

2. Cách thức đăng ký dự thi  

- Có hai cách thức đăng ký dự thi:  

Đăng ký theo trường: Thí sinh đăng ký trực tiếp với thầy cô tại trường mình theo học. 

Các trường tập hợp danh sách đăng ký theo mẫu của Ban tổ chức (tên tệp 

“AMC8_TenTruong_QuanHuyen_TinhTp_v1”) gửi qua email hoặc tải mẫu đăng ký dự thi tại 

website của Kỳ thi: http://amcvietnam.edu.vn/dang-ky và gửi danh sách đăng ký về địa chỉ 

email: amc@onluyen.vn trước ngày 30/11/2021. 

Đăng kí cá nhân: Thí sinh đăng ký thi từ ngày 21/08/2021 tại địa chỉ: 

http://amcvietnam.edu.vn/. 

- Thông tin chi tiết xem tại website http://amcvietnam.edu.vn  

3. Liên hệ:  

Các vấn đề cần hỗ trợ các thông tin thêm về kỳ thi, xin vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Giáo dục Edmicro 

Tầng 5, tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Hotline:  (096) 960-2660                 

Email: amc@onluyen.vn hoặc hotro@onluyen.vn  

Website: http://amcvietnam.edu.vn và http://onluyen.vn 

Fanpage: https://www.facebook.com/amcvietnam.edu/ 
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Các vấn đề cần hỗ trợ về việc đăng ký thi, xin mời liên hệ: 

1. Mr Trần Thái Bảo - Điều phối hỗ trợ kỳ thi Số điện thoại: 0983 134893 

2. Mr Trần Ngọc Hưng - Phó Trưởng Ban tổ chức Số điện thoại: 0969 527539 

 

 Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Các trường THCS, 

- Các phòng ban (để phối hợp) 

- Lưu: VT.  

 

 


