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8 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc 
tế năm 2020 đã được Giám đốc ĐHQGHN tặng bằng khen. 

Cùng với đó, 20 giáo viên cũng được vinh danh và khen thưởng 
trong công tác giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, 
quốc tế.

Trong năm 2021 vừa qua, các đội tuyển học sinh giỏi của Việt 
Nam tham dự kì thi Olympic khu vực và quốc tế đã đạt được 
nhiều thành tích xuất sắc với 12 Huy chương Vàng 13 Huy 
chương Bạc và 10 Huy chương Đồng. Góp phần vào sự thành 
công vang dội ấy, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự 
nhiên với 08 bạn tham gia trong các đội tuyển dự thi Olimpic 
Tin học châu Á-Thái Bình Dương, Olympic Vật lý châu Âu và 
Olympic quốc tế các môn Toán học, Vật lý, Hóa học và môn Tin 
học mang về 02 Huy chương Vàng 04 Huy chương Bạc và 03 
Huy chương Đồng.

Trong số 8 học sinh đạt huy chương quốc tế năm nay, có 6 
bạn là học sinh lớp 12, 1 bạn lớp 11, và 1 bạn là học sinh lớp 10. 
Cả 6 học sinh lớp 12 đạt giải, hiện đã trở thành sinh viên của 
các trường đại học, trong đó có 5 em đã lựa chọn các ngành 
đào tạo chất lượng cao của trường ĐHKHTN và trường ĐHCN, 
ĐHQGHN. Trong hoàn cảnh khó khăn chung do đại dịch gây ra, 
những tấm huy chương các em đạt được càng thêm ý nghĩa, 
càng minh chứng cho ý chí khát vọng cống hiến mạnh mẽ của 
HS trường THPT chuyên KHTN.

TS. Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên KHTN nhấn 
mạnh tuyển sinh lớp 10 trong các năm vừa qua, nhất là việc 
xét tuyển thẳng một số học sinh có thành tích xuất sắc ở bậc 
THCS đã cho thấy một chính sách đúng đắn trong công tác 
ươm mầm tài năng trẻ, thành tích của các đội tuyển chuyên 
Tổng hợp trước kia và chuyên KHTN ngày nay vừa là thách thức 
nhưng cũng là động lực và niền tin để các học sinh tham gia 

các đội tuyển luôn có sự khát khao trong việc 
chinh phục đỉnh cao của các kỳ thi Olympic khu 
vực và quốc tế.

Ghi nhận những nỗ lực của thầy và trò THPT 
chuyên KHTN, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo 
Sơn khẳng định, ĐHQGHN với sứ mệnh đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, phát hiện và bồi 
dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong sự nghiệp 
chung ấy, có đóng góp đáng kể của Trường THPT 
chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN, đặc biệt trong 
việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi trong 
suốt những năm qua. Thành tích mà học sinh 
Trường THPT chuyên KHTN đạt được đã mang 
về vinh dự cho bản thân các bạn, vinh dự tự hào 
cho nhà trường, cho ĐHQGHN và vinh quang cho 
Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương đào tạo nhân lực chất 
lượng cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, 
trong những năm qua, ĐHQGHN đã ban hành 
nhiều chính sách nhằm tăng cường thu hút học 
sinh, sinh viên giỏi và nâng cao chất lượng đào 
tạo, hướng tới chuẩn khu vực và quốc tế. Các 
trường đại học thành viên của ĐHQGHN đều có 
chính sách tuyển sinh thu hút sinh viên giỏi như 
tuyển thẳng, ưu tiên cộng điểm tuyển sinh cho 
các học sinh đạt kết quả cao trong học tập, đặc 
biệt là các em đạt huy chương trong các kì thi 
Olympic quốc tế. Gần đây nhất là chính sách học 
bổng cho các nghiên cứu sinh chuẩn quốc tế của 
ĐHQGHN. ĐHQGHN luôn đồng hành và sẽ tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để ủng hộ, hỗ trợ và phát 
triển các tài năng trẻ, Phó Giám đốc ĐHQGHN 
Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh.

Đại diện cho các bạn học sinh được khen thưởng, 
bạn Trang Đào Công Minh, hiện đang là sinh viên 
ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQGHN chia sẻ, ba năm cấp 3 là quãng thời 
gian vô giá, là những năm tháng đẹp nhất của 
bản thân khi được học tập và theo đuổi đam mê 
dưới mái trường THPT chuyên KHTN. Trang Đào 
Công Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo 
ĐHQGHN, lãnh đạo nhà trường, cũng như các 
thầy, cô giáo đã ân cần động viên, khích lệ để em 
có được thành tích này.
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