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Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020, đoàn học
sinh Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy
chương Đồng. Đặc biệt, lần đầu tiên học sinh lớp 10 đoạt Huy
chương Vàng.

Nhấn để phóng to ảnh

Tối ngày 27/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin chính thức từ Liên bang Nga về kết
quả dự thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Theo đó, cả 6/6 thí sinh dự thi đoạt giải; cụ thể:

1. Em Ngô Quý Đăng, học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:
Huy chương Vàng;

2. Em Trương Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:
Huy chương Vàng;

3. Em Nguyễn Mạc Nam Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Năng khiếu, Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:
Huy chương Bạc;

4. Em Chu Thị Thanh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh
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Vĩnh Phúc:

Huy chương Đồng;

5. Em Trần Nhật Minh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong,
tỉnh Nam Định:
Huy chương Đồng;

6. Em Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:
Bằng Khen.

Nhấn để phóng to ảnh

Đoàn học sinh Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 của đội tuyển quốc gia Việt
Nam.

Olympic Toán học quốc tế lần thứ 61 năm 2020 do Liên bang Nga đăng cai được tổ chức theo
hình thức thi trực tuyến; Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Olympic Toán học năm nay có 616 thí sinh đến từ 105 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả, có
316 thí sinh đoạt Huy chương (49 Huy chương Vàng 112 Huy chương Bạc và 155 Huy chương
Đồng), chiếm tỷ lệ 51,29% số thí sinh tham dự).

Với 02 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng và 01 Bằng khen, đội
tuyển quốc gia Việt Nam đứng thứ 17 trên 105 đội tuyển dự thi.
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Thành tích của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2020 đã khép lại một
mùa Olympic khu vực và quốc tế thành công với 24/24 thí sinh dự thi đoạt giải (09 Huy chương
Vàng, 08 Huy chương Bạc, 05 Huy chương Đồng: 02 Bằng khen).

"Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của học sinh phổ thông Việt Nam trên đấu trường trí
tuệ quốc tế. Đồng thời, khẳng định hướng đi đúng của ngành Giáo dục, sự quan tâm chỉ đạo
sát sao của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh
giỏi; khẳng định nỗ lực cố gắng của các nhà trường, các em học sinh, các thầy cô giáo tham
gia công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi trong thời gian qua" - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT
khẳng định.

Nhấn để phóng to ảnh

Với những thành tích học sinh Việt Nam đoạt được là nhờ sự hướng dẫn tận tình từ chính những
“tài năng toán học Việt Nam”, PGS.TS. Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn IMO Việt Nam và TS. Lê Bá
Khánh Trình, Phó Trưởng đoàn IMO 2020.

Được biết, kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt. Trước
những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, cơ hội tranh tài
của các em học sinh tại các kỳ thi quốc tế đã từng bị “đe dọa” phải hủy bỏ.

Tuy nhiên, dù phải lùi lịch thi nhưng kỳ thi vẫn tìm ra được phương án thích hợp nhất để tổ
chức.

Chính vì vậy, đây cũng là lần đầu tiên một kỳ thi Olympic quốc tế được tổ chức theo mô hình

3/4

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế 2020
Monday, 28 September 2020 16:04 -

học sinh quốc gia nào thi tại quốc gia đó.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội đã đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic Toán
học quốc tế tại Việt Nam.

Trong thời gian gấp rút, Ban giám hiệu và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã nỗ lực, cố gắng
chuẩn bị chu đáo toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật đáp ứng theo đúng yêu
cầu của Ban tổ chức và nước Nga - nước đăng cai tổ chức kỳ thi IMO năm nay.

Với hình thức thi trực tuyến, PGS.TS. Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn IMO Việt Nam cho biết, đề thi
được chuyển đến trưởng đoàn các nước trước 3 tiếng. Trưởng đoàn dịch trên phần mềm chuyên
dụng của ban tổ chức. Sau khi được ban tổ chức duyệt, đề thi được in ra trước khi tính giờ thi là
30 phút.

PGS.TS. Lê Anh Vinh đánh giá, năm nay đội tuyển có hai lợi thế lớn. Đó là các em được thi trên
“sân nhà” và có hai tháng tập huấn liên tục.

Với những thành tích trên là nhờ sự hướng dẫn tận tình từ chính những “tài năng toán học Việt
Nam” là PGS.TS. Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn IMO Việt Nam và TS. Lê Bá Khánh Trình, Phó
Trưởng đoàn IMO 2020.

Hồng Hạnh (dantri)
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