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THƯ NGỎ 

V/v tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế  

cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở 2019 – 2020   

(International Mathematics Assessments for Schools 2019 – 2020) 
 

 

Kính gửi Quý Trường, 
 

Lời đầu tiên, Ban tổ chức Kỳ thi “Đánh giá năng lực Tư duy Toán học quốc tế 2019 – 2020 

(IMAS)” xin được gửi tới Quý Trường lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. 
 

Kỳ thi “Đánh giá năng lực Tư duy Toán học quốc tế (IMAS)” là kỳ thi toán tư duy bằng tiếng 

Anh được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học Toán theo xu hướng hội nhập quốc tế, 

tạo ra sân chơi mở cho các em học sinh. Thông qua Kỳ thi, các em học sinh sẽ được tiếp cận hệ 

thống đánh giá năng lực Toán học tư duy tầm cỡ quốc tế để đo lường trên cả nhiều góc độ: Hiểu, 

áp dụng thực tế và khả năng lập luận. 
 

Qua bốn năm tổ chức, Kỳ thi đã đạt được thành công và tiếng vang nhất định đối với các em học 

sinh yêu thích môn Toán học, ngày càng thu hút được đông đảo sự quan tâm của phụ huynh học 

sinh, thầy cô giáo, các kênh truyền thông – báo chí và các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 
 

Tiếp nối thành công của bốn Kỳ thi IMAS từ năm học 2019 – 2020, cũng như được sự ủy quyền 

của Ủy ban IMAS Quốc tế và được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội, 

Ban tổ chức IMAS tiếp tục tổ chức Kỳ thi “Đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế” năm học 

2019 – 2020 Vòng 1 vào ngày 27/12/2019 và Vòng 2 (dự kiến) vào tháng 5/4/2020. 
 

Để Kỳ thi diễn ra thuận lợi, Ban tổ chức IMAS Việt Nam rất mong nhận được sự giúp đỡ của 

Quý trường trong việc truyền thông rộng rãi Kỳ thi tới các em học sinh trong Trường, đồng thời 

tạo điều kiện tối đa trong việc sắp xếp và tổ chức để các em có thể tham dự Kỳ thi. 
 

Hi vọng rằng đây sẽ là một sân chơi Toán học bổ ích, lý thú cho các em học sinh, thúc đẩy việc 

học tập Toán học và phát triển Tư duy một cách hiệu quả. Thông qua Báo cáo đánh giá năng lực 

tư duy toán học của Kỳ thi, học sinh, giáo viên, nhà trường và gia đình có thêm một kênh tham 

chiếu về năng lực Toán học của học sinh so với các học sinh khác tại Việt Nam và trong khu vực, 

từ đó có định hướng phát triển khả năng Tư duy Toán học cho từng học sinh. 
 

Một lần nữa, Ban tổ chức Kỳ thi kính chúc Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà 

Trường sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 
 

Ban tổ chức xin gửi kèm theo đây Thể lệ Kỳ thi và Kế hoạch tổ chức chi tiết. 
 

Xin chân thành cảm ơn. 
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