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"V hoan lich thi Vông loai Quóc gia CuÙc thi 

Vo dich Tin hoc v�n phong Thê giói - Viettel 2021"

Kinh güi: - Ban Thuong vu các tinh, thành Doàn, 
Lanh �¡o các SÝ Giáo dåe và Dào t¡o, 

Lanh �¡o các hÍc viÇn, truÝng dai hoc, cao �äng, trung câp, 
trung hÍc phô thông. 

Cuoc thi Vô dich Tin hÍc vän phòng Thê giói - Viettel 2021 do Trung uong 

Doàn, Công ty Có phàn IG ViÇt Nam phói hop to chéúc �ã dugc triên khai të 
tháng 01/2021. Sau thÝi gian däng ký, Ban tó chérc cuÙc thi d� nhn dugc hó so 
cua 1.587 thí sinh xuât s�c du thi Vông loai Quôc gia du kiên tô chúc vào ngày 
09/5/2021 t¡i 3 khu virc (Hà NÙi, �à N�ng và TP. Hô Chí Minh). 

Tuy nhiên, do nhïng di¿n biên phéc tap cça dich Covid-19, dê dâm bão 
cong tác phông, chóng dËch bÇnh, Trung tâm Phát tri¿n Khoa hoc, Công nghÇ và 
Tài näng trë (don vi thuong tryc Ban Tô chúc cuÙc thi) trân trong thông báo hoân 
to churc thi Vong lo¡i Quoc gia CuÙc thi Vô dËch Tin hoc Vän phòng Thê giói -

Viettel 2021 den khi có thông báo mói. 

Trân trong dê ngh/ các tinh, thành �oàn, So Giáo dåc và �ào t¡o các tinh, 
thành phÑ, các hÍe viÇn, trrong �¡i hÍc, cao däng, trung câp, truròng trung hÍc 
phothông thông tin rÙng räi cho hÍc sinh, sinh viên và t¡o diêu kiÇn hö trã các 
em thi sinh tham du CuÙc thi. 

Thông tin chi ti¿t vê CuÙc thi vui lòng truy câp: www.tainangviet.vn; 
www.iigvietnam.com. Thông tin trao dôi vui lòng lien hÇ qua email 
moswc.vn@gmail.com ho·c sô diÇn thoai 1900636929 (trong gio hành chính).

Trân trong câm on./. 
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Noi nhan: 
- Nhu trên; 
D/c Nguyên Ngoc Luong - Bí thu 

Trung uong Doàn (d�ê báo cáo); 

- Công ty CP IIG ViÇt Nam; 
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