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Các học sinh tài năng, chất lượng cao của ĐHQGHN tiếp tục đem về cho đất nước kết quả đáng 
tự hào với nhiều huy chương Olympic quốc tế. Đó là những chỉ số quan trọng góp phần gia tăng 
vị thế của ĐHQGHN trên trường quốc tế. 

Năm học 2020 - 2021, học sinh các trường THPT của ĐHQGHN tiếp tục phát huy thành tích trong 
các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và các cuộc thi khoa 
học kỹ thuật quốc tế. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Trường THPT chuyên Khoa học Tự 
nhiên đạt 09 giải Nhất, 19 giải Nhì, 12 giải Ba và 05 giải Khuyến khích; Trường THPT chuyên Ngoại 
ngữ đạt 01 giải Nhì, 04 giải Ba và 11 giải Khuyến khích; Trường THPT Khoa học Giáo dục đạt 01 giải 
Nhất, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đều được tổ chức thi trực 
tuyến. Đến tháng 8/2021, các học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN dự thi Olympic quốc tế đã đạt 
được 01 huy chương Vàng (môn Vật lý); 04 huy chương Bạc (môn Toán học, Tin học, Hóa học); 01 
huy chương Đồng (môn Hóa học). Tại các kỳ thi Olympic khu vực, các học sinh đạt 01 huy chương 
Vàng (môn Tin học khu vực châu Á - Thái Bình Dương), 02 huy chương Đồng (môn Tin học châu 
Á - Thái Bình Dương và môn Vật lý châu Á) và 01 Bằng khen (môn Vật lý châu Á). Các thành tích này 
tiếp tục góp phần khẳng định vị thế hàng đầu của ĐHQGHN trong việc phát hiện, đào tạo và bồi 
dưỡng nhân tài cho đất nước.

Tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của ĐHQGHN trong việc phát hiện, đào 
tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic và 
Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021
President Nguyen Xuan Phuc presented Labour Orders to International Olympiad and Science and Technology competition winners in 2021
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VNU’s high-quality, talented students continued to make the country proud with many 
international Olympiad medals which are important indicators that help raise VNU's position 
in the international arena.

In the 2020-2021 academic year, VNU high school students continued to attain achievements 
at international and regional Olympiads, national competitions for excellent students, and 
international science and technology competitions. In the national competition for excellent 
students, VNU HUS High School for Gifted Students won 9 First prizes, 19 Second prizes, 12 
Third prizes, and 5 Consolation prizes; VNU ULIS Foreign Language Specialized School won 1 
Second prize, 4 Third prizes, and 11 Consolation prizes; VNU UEd High School of Educational 
Sciences won 1 First prize, 1 Third prize, and 1 Consolation prize.

Due to the negative impact of the Covid-19 epidemic, international and regional Olympiads 
took place online. By August 2021, VNU's gifted students participating in the International 
Olympiads had won 1 gold medal (Physics), 4 silver medals (Mathematics, Informatics, 
Chemistry), and 1 bronze medal (Chemistry). At the regional Olympiads, VNU’s students won 
1 gold medal (Informatics in the Asia-Pacific), 2 bronze medals (Informatics in the Asia-Pacific 
and Physics in Asia), and 1 Certificate of Merit (Asian Physics). Those achievements continued 
to contribute to affirming VNU's leading position in finding, training, and fostering talents for 
the country.

VNU's leading position in discovering, training, and 
fostering talents for the country maintained
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