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TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU: VINH DANH, KHEN THƯỞNG

HỌC SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH

Sáng 22/6/2020, Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ tổ chức vinh danh,
khen thưởng học sinh lớp 12 đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh năm học 2019-2020. Đến dự
buổi vinh danh, khen thưởng có thầy giáo Lê Minh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà
trường, Ông Thân Văn Bình - Phó ban CMHS, cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Ban chấp
hành Đảng ủy, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm
và toàn thể học sinh khối 12.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay được diễn ra vào ngày 10/6/2020 do Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức; theo đó Trường THPT Phan Bội Châu có 56 học sinh tham
gia dự thi ở 9 đội tuyển (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Tin học). Kết quả có 25
học sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ: 44,6% thí sinh dự thi có giải; trong đó có 02 giải nhì, 07 giải ba
và 16 giải khuyến khích. Cụ thể: Giải nhì thuộc về em Phạm Thị Phương, lớp 12/2, môn Hóa
học và em Thái Thị Thanh Trâm, lớp 12/4 môn Lịch sử; Giải ba thuộc về các em Nguyễn Lê
Anh Thư, lớp 12/1, môn Vật lý; Ngô Công Toàn, lớp 12/2, môn Hóa học; Nguyễn Hồ Việt
Quỳnh, lớp 12/2, môn Sinh vật; Phạm Phương Thảo, lớp 12/3, Môn Ngữ văn; Võ Thị Thanh Tài,
lớp 12/4, môn Lịch sử; Trương Thị Minh Nguyệt, lớp 12/10, môn Địa lý; Lương Vũ Phúc, lớp
12/2, môn Tiếng Anh. Tại buổi vinh danh, khen thưởng lãnh đạo Nhà trường đã trao giấy chứng
nhận cho 56 học sinh tham gia các đội tuyển; tặng giấy khen và phần thưởng cho 25 học sinh
đoạt giải.

Phát biểu chúc mừng thành tích của các đội tuyển, thầy giáo Lê Minh Thơ - Hiệu trưởng
nhà trường đã biểu dương sự cố gắng không ngừng của các em học sinh. Mặc dù phải trãi qua
một thời gian nghỉ học dài ngày do tác động của dịch Covic 19 và chuẩn bị cho Kỳ thi tốt
nghiệp phổ thông trung học nhưng các em đã chăm chỉ học tập, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt

1/3

VINH DANH, KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐOẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH
Thứ hai, 22 Tháng 6 2020 09:41

để tham gia dự thi và đem lại những kết quả đáng khích lệ; đồng thời lãnh đạo Nhà trường trân
trọng ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các tổ chuyên môn; đặc biệt là sự tận tâm dạy
dỗ, chỉ dẫn của các thầy cô giáo phụ trách các đội tuyển, giúp các em mang về cho Nhà trường
những giải thưởng vô cùng quý giá.

Việc tổ chức vinh danh, khen thưởng kịp thời nhằm động viên và ghi nhận sự nỗ lực,
quyết tâm của thầy và trò nhà trường trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

XUÂN HOÀNG
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