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TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU:

TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

ĐẠT GIẢI CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Năm học 2020-2021

Sáng 05/4/2021, Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ tổ chức tuyên dương
khen thưởng học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Đến dự
buổi tuyên dương khen thưởng có thầy giáo Lê Minh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà
trường, Thầy Huỳnh Tấn Bình và Thầy Ngô Văn Quý - Phó Hiệu trưởng, Ông Trần Anh Kiệt Trưởng ban CMHS, cùng các thầy cô trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công
đoàn, Đoàn Thanh niên, các thầy cô giáo trong hội đồng sư phạm, giáo sinh thực tập và toàn
thể học sinh của nhà trường.

Năm học 2020-2021 học sinh trường THPT Phan Bội Châu đã tham gia nhiều cuộc thi do
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức như Cuộc thi HSG lớp 12 cấp tỉnh; Olimpic các môn văn hóa
khối 10 và 11; Cuộc thi Sáng tạo KHKT; Câu chuyện Pháp luật; Thí nghiệm thực hành, Hội
khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2020-2021. Học sinh các đội tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ
và đã đạt được nhiều giải cao, mang vinh quang về cho nhà trường.
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Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh có 02 dự án tham gia, đạt 01 giải nhì môn Hóa học và 01
giải khuyến khích môn Vật lý; đạt 02 giải khuyến khích môn Hóa học cuộc thi Thí nghiệm thực
hành; đạt giải khuyến khích phần thi hùng biện cuộc thi Câu chuyện pháp luật. Huy chương bạc
nội dung thi bóng bàn đôi nam trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2020-2021.

Cuộc thi Olimpic các môn văn hóa khối 10 và 11, Trường THPT Phan Bội Châu đã giành được
20 huy chương, gồm 04 huy chương bạc, 16 huy chương đồng. Trong đó: Khối 10 đạt 13 huy
chương (02 huy chương bạc thuộc môn Ngữ văn, Tin học; 11 huy chương đồng thuộc môn Ngữ
văn, Lịch sử, Sinh học, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý). Ở Khối 11 đạt 07 huy chương (02 huy
chương bạc thuộc môn Vật lý, Tin học; 05 huy chương đồng thuộc môn Toán học, Địa lý, Tiếng
Anh).

Kỳ thi HSG lớp 12 cấp tỉnh năm nay, đã có 58 học sinh của trường tham gia và đã đạt được 22
giải. Trong đó có 01 giải nhất môn Lịch sử (em Nguyễn Thị Tâm Như, lớp 12/3), 05 giải nhì
thuộc các môn Tiếng Anh, Lịch sử, Sinh học, Tin học; 06 giải ba thuộc các môn: Lịch sử, Toán
học, Hóa học và 10 giải khuyến khích ở các môn Toán học, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lý, Tiếng Anh. Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay, toàn bộ 07 học sinh
đội tuyển môn Lịch sử của trường đều đạt giải (01 giải nhất, 01 giải nhì, 04 giải ba và 01 giải
khuyến khích).

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, chăm chỉ học tập,
chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tham gia dự thi và đem lại những kết quả đáng trân trọng; 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.

2/4

TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG ĐẠT GIẢI CÁC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
Thứ hai, 12 Tháng 4 2021 09:03

Được biết, chiều ngày 05/4/2021 Trường THPT Phan Bội Châu cũng đã tổ chức tuyên
dương, khen thưởng cho quý thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi. Anh Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ và Thầy giáo Nguyễn
Đức Vĩnh, nguyên Phó Hiệu trưởng cũng đến dự và chia vui cùng với nhà trường.

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. Kinh phí khen
thưởng cho thành tích các đội tuyển học sinh giỏi đợt này là trên 46 triệu đồng, với sự tài trợ của
Quỹ từ thiện Lê Thị Thúy Minh
, Anh Phạm Thanh Vũ, Phụ huynh lớp 12/3, Ngân hành BIDV và nhiều tấm lòng hảo tâm khác.

XUÂN HOÀNG

Thầy hiệu trưởng Lê Minh Thơ trao giải nhất môn Lịch Sử
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Thầy hiệu phó Huỳnh Tấn Bình trao giải

Thầy Hoàng tổ trưởng tổ Ngữ Văn trao giải
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