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(QNO) - Tại Trường THPT Phan Bội Châu, liên trường THPT địa bàn TP.Tam Kỳ gồm Lê Quý
Đôn, Phan Bội Châu, Duy Tân và Trần Cao Vân vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng học
sinh đoạt thành tích tại kỳ thi Olympic 24.3 tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Khen thưởng học sinh đoạt giải tại kỳ thi Olympic 24.3 tỉnh Quảng Nam năm 2021. Ảnh: NTCC

Quảng Nam có 2.360 học sinh dự kỳ thi Olympic 24.3 năm 2021, trong đó 4 trường THPT thuộc
địa bàn Tam Kỳ nói trên có 210 học sinh khối 10 và 11 dự thi ở 9 bộ môn: Toán, Vật lý,
Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học.

Kết quả, về cá nhân có 98/210 học sinh đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng (Ngô Thị
Thủy Tiên, lớp 10 Trường THPT Duy Tân, môn Lịch sử; Nguyễn Vũ Hoàng Oanh, lớp 11
Trường THPT Duy Tân, môn Tiếng Anh; Phan Thị Ánh Linh, lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn,
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môn Ngữ văn), 26 huy chương bạc, 69 huy chương đồng.

Trường THPT Lê Quý Đôn xếp vị thứ 7/38 đơn vị dự thi với 37 huy chương, THPT Trần Cao
Vân xếp thứ 22/38 với 20 huy chương. Trường THPT Phan Bội Châu (20 huy chương) và
Trường THPT Duy Tân (21 huy chương) không tham gia xếp giải toàn đoàn do không đủ số
lượng thí sinh dự thi môn Tin học.

TP.Tam Kỳ hỗ trợ 4 trường trên địa bàn toàn bộ kinh phí tổ chức thi Olympic và khen
thưởng với 90 triệu đồng. Ngoài tiền thưởng của thành phố, mỗi trường đều có khen thưởng
riêng.

Đại diện Trường THPT Phan Bội Châu cho biết, những năm qua các trường THPT trên địa bàn
Tam Kỳ luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của UBND thành phố, nhất là trong
công tác bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi cả về vật chất lẫn tinh thần.
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