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V/v: Thay đổi lịch thi Olympic Sinh học sinh viên
toàn quốc 2021

THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc thay đổi lịch tổ chức cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc
lần thứ hai năm 2021
Kính gửi: Các Trường Đại học, Cao đẳng và Học viện
Sau khi Thông báo số 1 được ban hành ngày 29/9/2020, Ban tổ chức thi Olympic
Sinh học sinh viên toàn quốc đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị. Để tiếp tục chuẩn
bị tốt cho cuộc thi, Ban tổ chức trân trọng gửi đến Quý đơn vị Thông báo số 2 thông tin về
cuộc thi như sau:
1. Thời gian và địa điểm thi
Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Địa chỉ: số 334 Nguyễn
Trãi, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Thời gian: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên thời gian diễn ra Olympic 2021
có thay đổi so với Thông báo số 1. Dự kiến thời gian mới từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 7
năm 2021.
2. Nội dung và hình thức thi
Nội dung kiến thức lí thuyết và kỹ năng thực hành theo chương trình Sinh học đại
cương (Xem hướng dẫn chi tiết của Hội các ngành Sinh học Việt Nam đã gửi kèm Thông
báo số 1).
Hình thức thi gồm hai phần:
(1) Thi lý thuyết cho từng sinh viên, thời gian làm bài 120 phút;
(2) Thi thực hành: Mỗi thí sinh sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để thực hành độc lập 01
trong số 05 bài thi thực hành thuộc các lĩnh vực sau: 1-Vi sinh học, 2-Giải phẫu và Sinh lý
thực vật, 3-Giải phẫu và Sinh lý động vật, 4-Di truyền học, 5-Hóa sinh và Tế bào.
(Mỗi đội tuyển có 5 thí sinh thì mỗi thí sinh chỉ làm 1 bài thi thực hành thuộc một
lĩnh vực và không trùng nhau). Điểm thực hành của mỗi thí sinh sẽ là điểm trung bình cộng
của 5 thí sinh trong đội dự thi.
3. Đối tượng dự thi
Sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn
quốc có các Khoa, Bộ môn liên quan đến Sinh học, Công nghệ sinh học, Khoa học Sự sống.

Mỗi đơn vị thành lập một đội tuyển gồm 05 sinh viên trực tiếp tham gia cuộc thi và
02 cán bộ làm Trưởng đoàn và Phó đoàn.
4. Thủ tục đăng kí tham dự
Các đơn vị tham dự gửi phiếu đăng ký tham dự thi như đã gửi kèm ở Thông báo số
1 cho Ban Tổ chức Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ hai năm 2021
vào địa chỉ email: OlympicSHSV2021@gmail.com hoặc gửi thư theo đường bưu điện vào
địa chỉ: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy, Trưởng Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên - ĐHQGHN, Địa chỉ: số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Các mốc thời gian
Thời hạn nhận đăng ký tham dự: đến hết ngày 31/5/2021.
Thời hạn gửi danh sách tham dự và kinh phí: đến hết ngày 15/6/2021.
5. Các hoạt động khác
Trong thời gian diễn ra thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ hai năm
2021 Ban Tổ chực dự kiến sẽ tổ chức một số hoạt động bên lề như sau:
- Giao lưu sinh viên giữa các trường theo chủ đề.
- Tham quan Di tích văn hóa, lịch sử ở Hà Nội (các đoàn tự chủ động).
- Bế mạc, trao giải, trao cờ Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc cho đơn vị đăng
cai lần tiếp theo.
6. Lệ phí tham dự
Lệ phí tham dự qui định đối với đội tham dự: 10 triệu đồng/đội.
Ban Tổ chức kêu gọi và hoan nghênh các đoàn ủng hộ thêm cho cuộc thi bằng hiện
vật và tiền mặt.
Thông tin tài khoản tiếp nhận lệ phí và đóng góp ủng hộ:
- Số tài khoản: 118-10-00-0105267
- Tên Tài khoản: Hội các ngành Sinh học Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi Nhánh: Bắc Hà
7. Tổ chức nơi ở cho các đoàn
Các đoàn tự túc ăn ở đi lại của các thành viên đến nơi thi. Một số địa điểm xung
quanh khu vực thi có thể tham khảo:
- Khách sạn Thể Thao: Phố Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội,
0916952866.
- Khách sạn Avalon: 197 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; Điện
thoại: 0369716668.

- Khách sạn Hoàng Gia số 20 Ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà
Nội 0926436666.
Một số nhà nghỉ quanh khu vực ở phố Nguyễn Tuân, phố Khương Đình, đường
Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
8. Thông tin liên hệ
 Về nội dung chuyên môn: PGS. TS. Mai Sỹ Tuấn; ĐT: 0913017097; Email:
tuanms@hnue.edu.vn
 Về đi lại, hậu cần:
o

TS. Phạm Đình Tùng - Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên
(0913069272; email; phamdinhtung@hus.edu.vn) hoặc

o ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 0904185283 (trợ lý công tác sinh viên Khoa Sinh
học).

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (để b/c)
- Liên hiệp hội VN (để b/c)
- BGĐ ĐHQG Hà Nội (để b/c)
- BGH Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
- Hội CNSHVN
- Như kính gửi
- VT, BTC OLPSHSV2021

BAN TỔ CHỨC
OLYMPIC SINH HỌC SINH VIÊN
TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI - 2021
TRƯỞNG BAN

GS.TS. Lê Trần Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hanh phúc

.........., ngày .... tháng .... năm 202…

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI
Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ hai - 2021
Kính gửi:

Ban Tổ chức Cuộc thi Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc
lần thứ hai năm 2021

Tên đơn vị đăng ký dự thi:
Họ và tên Trưởng đoàn:
Họ và tên Phó đoàn:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:
Email:
Số lượng sinh viên tham gia:

05

(Danh sách sinh viên chính thức tham dự cuộc thi gửi tới BTC trước ngày 31/5/2021)
Đăng ký gửi Đề thi đề xuất

◻ Có ◻ Không

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ
(ký tên và đóng dấu)

