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2019 
Sáng ngày 18/4/2019, trường THPT Hùng Vương long trọng tổ chức buổi 

lễ vinh danh học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong kì thi Olympic truyền 
thống 23/3 cấp Tỉnh lần thứ VI và Olympic truyền thống 30/4 khu vực phía Nam 
lần thứ V. 

 
Thầy Trịnh Đức Tiến – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ 

vinh danh 
Tại kì thi Olympic cấp Tỉnh, trường có 12 học sinh tham gia dự thi ở các 

môn: Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử và Địa lý. Kết quả, nhà trường đạt 
11 giải gồm 04 huy chương vàng (Ngữ văn 1, Sinh học 1, Lịch sử 02), 02 huy 
chương bạc (Ngữ văn, Lịch sử), 5 huy chương đồng (Ngữ văn 1, Sinh học 2, Địa 
lí 1, Lịch sử). 



 
Lãnh đạo nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng cho học sinh đạt giải trong 

kì thi Olympic cấp tỉnh 

Tại kì thi Olympic khu vực phía Nam, trường có 7 học sinh tham gia dự 
thi ở các môn: Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí. Kết quả, nhà trường đạt 6 
huy chương: 1 huy chương vàng môn Ngữ văn, 2 huy chương bạc (Sinh học, 
Ngữ văn), 3 huy chương đồng (Lịch sử). 

 
Thầy Hoàng Hùng Cường – Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường tặng 

giấy khen và phần thưởng cho học sinh đạt giải trong kì thi Olympic khu vực 

 



 
Em Nguyễn Thị Lan – học sinh lớp 10B (Huy chương vàng khu vực môn Ngữ 

văn) phát biểu cảm nghĩ trong lễ vinh danh 

Có được thành tích như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực và quyết tâm của 
các em học sinh chúng ta không thể không kể đến sự nhiệt tình, tâm huyết, tận 
tụy của các thầy cô giáo trực tiếp ôn luyện cho các em; của ban giám hiệu nhà 
trường và sự quan tâm giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm. Thầy cô không chỉ 
mang lại nguồn tri thức cho các em mà các thầy cô còn truyền thêm cho các em 
niềm đam mê, nhiệt huyết và cả khát khao chinh phục tri thức. Để ghi nhận 
những cống hiến của các thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường đã tặng giấy khen và 
phần thưởng cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi 
dưỡng học sinh giỏi. 



 
Thầy Trịnh Đức Tiến – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường tặng giấy khen và 

phần thưởng cho giáo viên có học sinh đạt giải khu vực. 

 

 
Thầy Hoàng Hùng Cường – Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường tặng 

giấy khen và phần thưởng cho giáo viên có học sinh đạt giải trong kì thi 
Olympic cấp Tỉnh 

 



 
Bên cạnh đó lãnh đạo nhà trường cũng đã tặng hoa để tri ân sự quan tâm, 

ủng hộ của các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện tốt nhất để các em ôn thi. 

 
Thầy Trịnh Đức Tiến – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho quý 

phụ hunh có con đạt giải khu vực. 
Kì thi đã khép lại, nhưng những kết quả các em đã gặt hái được chính là 

những minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tất cả các em và các thầy cô 
giáo. Đây cũng chính là động lực để các em và tất cả học sinh trong nhà trường 
tiếp tục nỗ lực để gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên con đường chinh 
phục tri thức của nhân loại. 


