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CÔNG TY TNHH QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 GIÁO DỤC IEG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                 ________________               ____________________ 

 

           Số : 0108/QUY IEG                    Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 

 
CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC THI KỲ THI IKMC 2020  

SANG THI TRỰC TUYẾN - ONLINE 
 

Kính gửi Quý trường,  

Ban tổ chức (BTC) Kỳ thi Toán Kangaroo – IKMC 2020 xin được gửi lời cảm ơn chân thành 

và lời chúc sức khỏe tới Quý trường. 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn 

sức khỏe cho các thí sinh, cộng đồng, và thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

dịch COVID-19 tại Văn bản số 3916/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban tổ chức kỳ thi toán quốc tế Kangaroo - IKMC 2020 

xin thông báo chuyển đổi hình thức thi tập trung làm bài trắc nghiệm trên giấy sang hình thức 

thi trực tuyến (online). 

 

Cụ thể như sau: 

1. Hình thức dự thi: Trực tuyến (online) 

 

2. Lịch thi chính thức dự kiến: Chủ nhật ngày 30/8/2020 

    Lịch thi và ca thi: 

 Cấp độ 4 (Lớp 7-8): từ 08:15 đến 09:30 (75 phút) 

 Cấp độ 3 (Lớp 5-6): từ 10:00 đến 11:15 (75 phút) 

 Cấp độ 2 (Lớp 3-4): từ 14:00 đến 15:00 (60 phút) 

 Cấp độ 1 (Lớp 1-2): từ 15:30 đến 16:15 (45 phút) 



2 

 

 

3. Thông tin chi tiết và hướng dẫn dự thi theo hình thức trực tuyến (online) sẽ được BTC gửi 

email đến các trường, các thí sinh có đăng ký email với BTC; công bố trên website 

www.kangaroo-math.vn/ và fanpage www.facebook.com/IKMCVietnam của kỳ thi trong thời gian 

sớm nhất. 

 

4. Lịch thi thử để làm quen với hệ thống: 

Lần 1: Thứ Bảy ngày 22/8/2020 

Lần 2: Chủ Nhật ngày 23/8/2020  

Các ca thi lần lượt như mục 2 nói trên. 

 

5. Các yêu cầu bắt buộc để dự thi trực tuyến: 

5.1 Máy tính: Kỳ thi IKMC 2020 chỉ áp dụng cho thí sinh làm bài trên máy tính để bàn (desktop) 

và máy tính xách tay (laptop), không áp dụng cho các thiết bị như điện thoại thông minh hay máy 

tính bảng.  

 

5.2: Camera: Trong suốt quá trình làm bài thi, thí sinh sẽ phải bật camera của máy tính. Nếu máy 

tính không có hệ thống camera, phụ huynh và thí sinh bổ sung thêm webcam (thiết bị ghi hình kỹ 

thuật số) để đảm bảo quá trình giám sát của BTC. 

 

5.3 Trình duyệt: Thí sinh chỉ sử dụng duy nhất trình duyệt Chrome để đăng nhập vào trang chủ 

www.kangaroo-math.vn. Đề nghị các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh xóa toàn bộ lịch sử duyệt 

web trên trình duyệt Chrome trước khi đăng nhập vào hệ thống làm bài thi IKMC 2020. 

Đường link tải trình duyệt Chrome: www.google.com/chrome/ 

Chọn Download Chrome/ Tải Chrome 

 

5.4 Đường truyền Internet ổn đinh. Trong thời gian thí sinh làm bài thi, BTC khuyến nghị các 

thành viên khác trong gia đình không sử dụng Internet (như xem phim, nghe nhạc, họp trực 

tuyến,…) để đảm bảo tốc độ và tính ổn định của đường truyền. 

 

 

 

http://www.kangaroo-math.vn/
http://www.facebook.com/IKMCVietnam
http://www.google.com/chrome/
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5.5 Giám sát của phụ huynh: BTC rất mong nhận được sự đồng hành của các phụ huynh trong việc 

hướng dẫn và giám sát thí sinh trong thời gian thí sinh làm bài thi để tránh các vi phạm quy chế thi 

đáng tiếc có thể xảy ra.  

 

Chi tiết về quy chế thi trực tuyến sẽ được gửi kèm với thông tin ở mục 3 nói trên. 

 

 BTC thành thật xin lỗi nếu có bất kỳ sự bất tiện nào có thể xảy ra do việc chuyển đổi hình thức 

dự thi của kỳ thi IKMC 2020. Đây là tình huống bất khả kháng và với mục tiêu cao nhất là đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho các thí sinh tham dự cũng như cho cộng đồng, vì vậy , BTC rất mong 

nhận được sự thông cảm, chia sẻ và ủng hộ của quý trường, quý phụ huynh và các em học sinh để 

kỳ thi được diễn ra một cách an toàn, vui vẻ, trung thực và công bằng. 

 Mọi yêu cầu xin vui lòng liên hệ với BTC qua email: kangaroomath@ieg.vn hoặc số điện thoại 

hotline: 098 104 8228 – 093 625 5598 

 

Xin chân thành cảm ơn. 

BTC IKMC Việt Nam. 

 


