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Kính gửi: Lãnh đạo các Trường Đại học và Cao đẳng
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2011 (OLP’11) và Kỳ thi lập trình
sinh viên quốc tế ACM/ICPC Cần Thơ do Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên
Việt Nam và Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng tổ chức tại Đại học Cần Thơ dự kiến từ
ngày 5 đến 8/10/2011. Đây là dịp kỷ niệm 20 năm phong trào Olympic Tin học Sinh
viên Việt Nam và kỷ niệm 45 năm thành lập Đại học Cần thơ là hoạt động có quy mô
lớn nhất thu hút sự tham gia của các đội tuyển từ gần 100 trường Đại học & Cao đẳng
với gần 1000 sinh viên ưu tú từ mọi miền đất nước.
OLP’11 sẽ có các khối thi cá nhân: siêu CUP OLP, Chuyên Tin, Không chuyên
tin và Cao đẳng, đồng thời tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt
Nam nhằm lựa chọn các đội tuyển xuất sắc nhất tiếp tục vòng loại Châu Á giành và vị
trí của Việt Nam trong Chung kết ACM/ICPC toàn cầu năm 2011. Ngoài ra trong
khuôn khổ OLP’11 sẽ là Chung khảo Giải thưởng Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần
mềm nguồn mở năm 2011dành cho sinh viên (thông tin trên http://www.OLP.vn/).
Đây là kỳ thi thường niên quan trọng với sinh viên và được ghi nhận thành tích
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công
nghệ. Tham gia Kỳ thi ACM/ACPC sẽ xác nhận đẳng cấp quốc tế về lập trình của các
trường Đại học & Cao đẳng trong xếp hạng của kỳ thi lập trình danh tiếng nhất thế
giới; sinh viên tham dự nhận chứng nhận ACM/ICPC sẽ có nhiều cơ hội đăng ký học
tập ở bậc cao hơn và là chứng chỉ kỹ năng lập trình tốt nhất cho công việc và học tập.
Duy trì và phát huy phong trào Olympic vì sự nghiệp đào tạo tài năng CNTT-TT,
Ban Tổ chức trân trọng gửi Quý trường Thông báo số 1 và kính mong Quý Trường tổ
chức thi chọn và cử các đội tuyển ưu tú nhất tham dự 20 năm Olympic Tin học Sinh
viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Cần Thơ.
Nhân kỷ niệm 20 năm phong trào mong các Trường tổng hợp thông tin tham dự
các kỳ Olympic, gửi bài viết, tư liệu tới Ban tổ chức (eMail olpvn2011@gmail.com)
nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt Kỷ yếu 20 năm Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam.
Sự tham gia của Quý trường sẽ góp phần quan trọng cho thành công kỳ thi.
Trân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Trường.
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