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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 VÀ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 

 Số: 254/TB-ĐHKH-HueDITA Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO SỐ 2 

Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và 

sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2023 

(Hue-ICT Challenge-2023) 

Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công 

nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học (gọi tắt là Hue-ICT Challenge-2023) 

do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn 

thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Vòng thi sơ loại, phần thi lập trình dành cho học sinh trung học của Cuộc 

thi Hue-ICT Challenge-2023 đã diễn ra vào ngày 05/03/2023. Ban Tổ chức đã tiến hành rà 

soát kết quả của thí sinh dự thi đảm bảo theo đúng quy định. Căn cứ vào kết quả rà soát, 

Ban Tổ chức thông báo đến toàn thể thí sinh một số nội dung sau: 

1. Điểm chuẩn vòng thi sơ loại và xác nhận dự thi vòng chung kết 

- Ban Tổ chức công bố điểm chuẩn của vòng sơ loại, phần thi lập trình dành cho học 

sinh trung học của Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023 như sau: 

STT Bảng Điểm chuẩn Số lượng vào vòng chung kết 

1 JUNIOR CHALLENGE 450 68 

2 NAÏ CHALLENGE 300 146 

3 PRO CHALLENGE 130 70 

Tổng 284 

- Thí sinh có điểm lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn tại mỗi bảng thi được chọn vào thi 

vòng chung kết tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Thí sinh đăng nhập vào website 

http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn để xem kết quả cuộc thi, xác 

nhận việc dự thi vòng chung kết và các nội dung cần hỗ trợ khác hạn cuối ngày 12/03/2023. 

2. Thời gian thi vòng chung kết 

- Thời gian thi: từ 08h00 đến 11h00, ngày 19/03/2023 (Chủ nhật). 

- Điểm thi: Thí sinh dự thi vòng chung kết làm bài thi trên máy tính đã được Ban 

Tổ chức chuẩn bị tại các phòng thi với hình thức thi trực tiếp (onsite) tại Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế. 
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- Thí sinh phải có mặt tại điểm thi vào lúc 07h00 ngày 19/03/2023 để tham dự khai 

mạc vòng thi chung kết, phần thi lập trình dành cho học sinh trung học. 

3. Công bố kết quả và trao giải 

- Thời gian: 19h00 ngày 19/03/2023. 

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn 

Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Chế độ hỗ trợ cho thí sinh 

- Ban Tổ chức hỗ trợ cho mỗi thí sinh (ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế) có dự thi vòng 

chung kết 300.000 đồng/thí sinh để thuê chỗ ở trong thời gian tham dự thi (có thể tham khảo 

các khách sạn theo danh sách đính kèm). 

- Từ 13h00 đến 17h00 ngày 19/03/2023, Ban Tổ chức sẽ tổ chức tham quan (miễn phí, 

có xe đưa đón) một số địa điểm danh lam, thắng cảnh, di tích, … của tỉnh Thừa Thiên Huế 

cho các thí sinh có nhu cầu (thí sinh phải đăng ký trước với Ban Tổ chức qua website 

http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn). 

5. Đón tiếp và thông tin liên hệ 

- Ban Tổ chức sẽ đón tiếp, hướng dẫn thí sinh dự thi vòng chung kết từ 14h00 ngày 

18/03/2023 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế). 

- Thí sinh cần biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần sự hỗ trợ vui lòng liên lạc với 

Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023, ThS. Trương Đình Trọng, Ủy viên thư ký, 

Điện thoại: 090 5130400, Email: tdtrong@husc.edu.vn. 

Nơi nhận: TM. BAN TỔ CHỨC 

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

- Sở: GD&ĐT, TT&TT; 

- Trung tâm CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; 

- Hội CNTT&ĐTVT tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023;  HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Thư ký Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2023. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

- Lưu: VT, ĐTĐH&CTSV. Võ Thanh Tùng 
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