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     Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc Sở; 

- Ban Giám hiệu Trường THPT Chu Văn An. 

 

Căn cứ Công văn số 171/VNCCCT ngày 29/9/2022 của Viện Nghiên cứu 

cao cấp về Toán về việc Phối hợp tổ chức ngày hội Toán học mở năm 2022 

(MOD 2022), Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở một số nội dung, cụ thể 

như sau: 

Ngày hội MOD 2022 (Math Open Day 2022) là hoạt động quảng bá về 

Toán do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chủ trì tổ chức hằng năm, bắt đầu từ 

năm 2015. Đây là chuỗi các hoạt động mở về Toán nhằm tạo cơ hội cho đông 

đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà Toán học và những nhà 

giáo dục tới từ các tỉnh, thành phố trong cả nước có dịp cùng nhau thưởng thức 

vẻ đẹp của Toán học, cùng tham gia trải nghiệm và giao lưu văn hóa Toán từ 

những góc độ mới, thông qua các hoạt động sáng tạo, tọa đàm, đối thoại mở, 

những bài giảng đại chúng thú vị, hấp dẫn vừa có tính thực tiễn vừa có tính 

chuyên sâu. Ngày hội cũng là nơi để học sinh, giáo viên các trường phổ thông 

được thể hiện những thành quả Toán học của chính mình và được giao lưu với 

các nhà Toán học.  

Ngày hội MOD 2022 với chủ đề: “Toán học kết nối - Mathematics 

Unites” sẽ được tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An. 

- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đơn vị tổ chức địa phương: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 

- Các đơn vị phối hợp nội dung: Là các đơn vị cung cấp các hoạt động 

trải nghiệm, triển lãm; các trung tâm Toán và khoa học; các trường trung học 

phổ thông. 

- Thời gian: 01 ngày, từ 8h00 đến 17h00 ngày 30/10/2022. 

- Đối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 và các giáo viên Toán. 

- Địa điểm tổ chức: Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (số 10 

Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội). 

- Nội dung chương trình: 
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+ Hoạt động chuyên môn: Bài giảng, tọa đàm của chuyên gia uy tín về 

Toán và Toán ứng dụng.  

+ Hoạt động trải nghiệm Toán và Khoa học: Trải nghiệm “Trong xứ sở 

Toán học diệu kỳ” dành cho học sinh từ tiểu học đến THPT, sinh viên đại học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị: 

1. Trường THPT Chu Văn An phối hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về 

Toán chuẩn bị kỹ nội dung, điều kiện cơ sở vật chất theo đề nghị của Ban Tổ 

chức ngày hội MOD 2022. 

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã thông báo, khuyến 

khích giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn có 

điều kiện tham dự ngày hội. 

3. Các Trường THPT trực thuộc Sở thông báo, khuyến khích các giáo 

viên và học sinh trong trường có điều kiện tham dự ngày hội. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục trung học). Thông tin liên hệ: Ông 

Đinh Hữu Lâm - Chuyên viên phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào 

tạo, điện thoại 0988426803./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Đ/c Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Đ/c PGĐ Sở Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

               Phạm Xuân Tiến 
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