CHƯƠNG TRÌNH TĐQGPT TOÁN HỌC
GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2013

MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT
I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỚP HỌC
- Thời gian: Chương trình Gặp gỡ Toán học 2013 diễn ra từ ngày 03/8/2013 (Thứ Bảy) đến ngày
09/8/2013 (Thứ Sáu)
- Địa điểm và tổ chức lớp học: Học sinh các khối lớp sẽ được chia như sau:
+ Lớp S1: Các học sinh lớp 12 đã dự thi HSG Quốc gia năm học 2012-2013
+ Lớp S2: Các học sinh lớp 12 còn lại và các học sinh lớp 11 có thành tích tốt.
-> Lớp S1 và lớp S2 sẽ học tại Trường Trung học Châu Á Thái Bình Dương, 33 C-D-E Nguyễn
Bỉnh Khiêm, P. Ða kao, Q.1, TP HCM
+ Lớp M: Các học sinh lớp 11 còn lại
+ Lớp J: Các học sinh lớp 10
-> Lớp M và lớp J sẽ học tại Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN, 94 Mạc Đĩnh Chi, P.
Đa Kao, Q.1, TP HCM
Sẽ có một số bài giảng các lớp học chung (ghép lớp, chi tiết trong lịch học sẽ phát trong ngày nhập
học)
- Các học sinh ngoài TPHCM được bố trí ở tại Ký túc xá Trường Cán bộ quản lý Giáo dục TPHCM,
7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM
II. ĐĂNG KÝ
- Học sinh đăng ký theo đoàn. Người phụ trách các đoàn đến đăng ký nhập học vào sáng ngày thứ
bảy 03/8 (Từ 6h đến 10h) tại
Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN
94 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP HCM
- Sau khi làm các thủ tục đăng ký và làm lễ khai giảng (từ 10h – 11h) các học sinh ngoài TPHCM
sẽ được Ban tổ chức đưa đến Ký túc xá Trường Cán bộ quản lý Giáo dục TPHCM, 7-9 Nguyễn
Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM để nhận phòng.
III. CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1. Dành cho các học sinh được tài trợ
1.1. Vé đi lại tới Tp.HCM: Vé được thanh toán là vé tàu ngồi mềm hoặc vé ô tô. Vé phải lành lặn,
rõ ràng số tiền, ngày tháng đi về phải phù hợp với thời gian tổ chức “Chương trình Gặp gỡ Toán
học 2013”. Nếu vé ghi rõ họ tên thì phải đúng với tên người được thanh toán, điểm xuất phát từ
Trường hoặc nơi ở của gia đình tới Tp.HCM.

- Những học sinh được tài trợ vé đi lại phải ký nhận vào bảng danh sách chi tiền vé đi lại cho học
sinh tham gia Chương trình.
- Vé chiều đi: người phụ trách đoàn nộp ngay vé chiều đi của các học sinh được tài trợ trong ngày
đăng ký nhập học và sẽ được thanh toán trong thời gian tham dự chương trình.
- Vé chiều về:
+ Người phụ trách đoàn sẽ tập hợp vé của các học sinh được tài trợ và gửi chuyển phát nhanh theo
địa chỉ sau:
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền
Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng Văn hóa TITAN
94 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP HCM
+ Trong phong bì, ngoài các vé chiều về ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người phụ trách
nếu muốn chuyển tiền qua đường bưu điện. Hoặc số tài khoản cá nhân cùng tên chủ tài khoản, ngân
hàng của người phụ trách (để tên và chi nhánh ngân hàng) nếu muốn chuyển qua tài khoản cá nhân.
+ Hạn gửi vé về cho BTC chậm nhất là ngày 16/8/2013, sau ngày đó BTC sẽ không thanh toán tiền
vé nữa. BTC sẽ gửi bưu điện hoặc chuyển tiền thanh toán chiều về trong thời gian sớm nhất.
1.2. Tiền ăn và tiền nước uống: Mức tài trợ là 480.000 VNĐ/HS cho 06 ngày học (80.000
VNĐ/Ngày/HS, trong đó bao gồm tiền ăn là 50.000 VNĐ/HS và tiền nước uống là 30.000
VNĐ/HS). Khoản tiền này học sinh ký nhận trong danh sách tham dự và nhận tiền trực tiếp hoặc
người phụ trách đoàn sẽ đại diện nhận, BTC sẽ giữ lại khoản tiền nước uống để chi trả trực tiếp.
- BTC sẽ liên hệ nhà ăn và đặt giúp các đoàn, các đoàn có nhu cầu yêu cầu đăng ký số suất ăn cho
BTC ngay trong ngày đăng ký nhập học (dự kiến 30.000 VNĐ/bữa/HS).
1.3. Tiền ở tại ký túc xá: Học sinh ký nhận nhưng BTC sẽ giữ lại khoản tiền này để chi trả trực
tiếp tiền ở.
2. Dành cho các học sinh KHÔNG được tài trợ
- Các học sinh không được tài trợ nộp học phí tham dự chương trình: 2.000.000 VNĐ/Học sinh
(không bao gồm tiền di chuyển, ăn, ở). Người phụ trách các đoàn sẽ tập hợp danh sách và đóng học
phí ngay trong ngày nhập học.
- BTC sẽ liên hệ nhà ăn và đặt giúp các đoàn, các đoàn có nhu cầu yêu cầu đăng ký số suất ăn cho
BTC ngay trong ngày đăng ký nhập học (dự kiến 30.000 VNĐ/bữa/HS).
- BTC cũng sẽ liên hệ giúp các đoàn đặt chỗ ở tại Ký túc xá Trường Cán bộ quản lý Giáo dục
TPHCM, 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM. Các đoàn có nhu cầu yêu cầu liên
hệ BTC trước ngày 30/7/2013, các đoàn sẽ thanh toán trực tiếp với Ban quản lý chỗ ở.
3. Ngoài các khoản chi phí trên, các học sinh được tài trợ và không được tài trợ có nhu cầu đăng ký
tham quan dã ngoại và liên hoan, giao lưu các đoàn vui lòng xem thông tin bên dưới:
3.1. Tham quan dã ngoại:

- Chương trình Gặp gỡ Toán học 2013 tổ chức một buổi dã ngoại tại Khu du lịch Mắt xanh, Bình
Dương vào ngày 06/8/2013 (Thứ 3)
- Phí tham dự: 200.000 VNĐ/HS
- Để chủ động việc thuê xe ô tô BTC đề nghị người phụ trách đoàn đăng ký và đóng phí tham dự
cho học sinh sớm, kể từ ngày nhập học (03/8/2013) đến hạn cuối cùng là chiều chủ nhật ngày
04/8/2013. Trường hợp đã đăng ký nhưng không đi vì có lý do xác đáng phải báo lại cho BTC trước
ngày 05/8/2013.
3.2. Các hoạt động chung khác: BTC sẽ tổ chức tiệc liên hoan và giao lưu các đoàn vào tối ngày
08/7/2013 (Thứ 5). Học sinh đăng ký tham gia nộp lệ phí ngay trong ngày nhập học với mức lệ phí
là: 150.000 VNĐ/HS
IV. NỘI QUY TẠI NƠI Ở VÀ NƠI HỌC
- Tất cả học sinh phải đeo thẻ khi lên lớp, tuyệt đối không tự ý đi lại và mở điện các phòng học
trống tại nơi học, giữ trật tự chung tại sảnh và có ý thức bảo vệ các tài sản chung.
- Học sinh phải đi học đúng giờ, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Huấn luyện viên sẽ điểm
danh hàng ngày.
- Lịch học là tất cả các buổi sáng từ 8h – 11h30 và chiều từ 13h30 – 17h. Sẽ có một số buổi tối học
sinh tập trung học và tham gia thi toán đồng đội cùng các huấn luyện viên.
- Trong giờ học, học sinh giữ trật tự, tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động (kể cả chế độ
rung).
- Những học sinh ở Ký túc xá Trường Cán bộ quản lý Giáo dục TPHCM phải tuân thủ nội quy của
Ban quản lý ký túc xá. Đặc biệt các tài sản cá nhân như giấy tờ, tiền, điện thoại nên mang theo
người đề phòng mất mát.
V. ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC BTC
- Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền – 08.38258348 – 0918.793.970
- Cô Trần Thị Mỹ Hạnh – 08.38279208 – 0982.284.624
- Cô Vũ Thị Bích Phượng – 08.38279208 – 0909.058.520
- Cô Trần Thị Kim Hoa – 08.38257578 – 0903.173.004

