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Đạt điểm tuyệt đối A Level, giành giải Olympics tại Anh, Triều Anh được Đại học 

Sydney nhận vào ngành Y lộ trình đảm bảo, điều chưa có tiền lệ với học sinh Việt. 

Giữa tháng 1, trong lúc đang đợi xe bus, Lê Triều Anh, 19 tuổi, cựu học sinh trường Phổ thông 

Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, nhận được email kết quả xét học bổng của Đại học 

Sydney, Australia. Nhìn thấy dòng thông báo chúc mừng sau gần bốn tháng chờ đợi, Triều Anh 

vui sướng, quên cả lên xe bus. 

Theo thông báo của Đại học Sydney, Triều Anh giành học bổng hơn 2 tỷ đồng để vào lớp tài 

năng. Ngoài ra, em vượt qua hơn 2.000 hồ sơ trên khắp thế giới trở thành một trong 10 sinh viên 

quốc tế được nhận vào ngành Y lộ trình đảm bảo của trường, trở thành học sinh Việt Nam đầu 

tiên nhận đặc cách này trong hơn 150 năm từ khi Đại học Sydney thành lập. 

Với ưu tiên này, sau khi hoàn thành ba năm học bậc cử nhân tại Đại học Sydney, Triều Anh sẽ 

được học thẳng lên thạc sĩ ngành Y mà không phải trải qua kỳ thi GAMSAT và nhiều vòng 

phỏng vấn khác. 

Theo QS, Đại học Sydney đứng thứ hai tại Australia và 40 thế giới. Nếu xét theo chất lượng đào 

tạo ngành Y, Đại học Sydney đứng thứ 24 thế giới, top 2 tại Australia. "Em rất bất ngờ với kết 

quả này. Nếu gặp em hơn hai năm trước, một học sinh bình thường, không có thành tích hay 

hoạt động xã hội nổi bật, chính em cũng khó tin về những gì mình đạt được hôm nay", Triều 

Anh chia sẻ. 
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Triều Anh, cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Triều Anh sinh ra và lớn lên tại TP HCM, gia đình không ai theo ngành y. Từ nhỏ đến cuối cấp 

2, em gần như không tham gia bất kỳ cuộc thi, hoạt động xã hội nào và cũng không biết mình 

thực sự yêu thích gì. Là học sinh của trường THCS Trần Đại Nghĩa, ngôi trường với bề dày 

thành tích và nhiều học sinh tài năng, nữ sinh tự nhận mình không có gì nổi trội hay đặc biệt 

hứng thú với môn học nào. 

Đến năm lớp 9, khi bạn bè xác định chắc chắn môn học mũi nhọn để đầu tư thi vào các trường 

chuyên, Triều Anh mới chọn môn Sinh. Cô học trò sinh năm 2001 lý giải, lúc đó được bạn rủ 

chọn môn này vì thường ít người thi, tỷ lệ chọi thấp nên khả năng đỗ chuyên sẽ cao. "Mục tiêu 

của em khi đó rất ngô nghê, hoàn toàn không tính xa hay dựa trên sở thích", nữ sinh nói. 

Khi dành nhiều thời gian tìm hiểu, Triều Anh nhận ra mình hứng thú khi được học về cơ thể 

người, các đặc tính của gene. Em chủ động tìm đọc các bài báo quốc tế, công trình nghiên cứu 

và thấy Sinh học hữu ích, hấp dẫn. Dấu ấn đầu tiên của nữ sinh trong môn học này là giành suất 

trong đội tuyển học sinh giỏi sinh cấp thành phố, sau đó đạt giải nhì chỉ sau vài tháng ôn tập. 

Triều Anh đỗ vào lớp chuyên Sinh, trường Phổ thông năng khiếu TP HCM. Dù là hướng nội, lại 

khá hiền lành, em được bầu làm lớp trưởng ngay trong ngày nhận lớp. Thời gian đầu trong 

cương vị mới, dù được bạn bè hỗ trợ, Triều Anh gặp khó khăn vì giọng mình quá nhỏ để hô hào 

hay thu hút sự chú ý. 
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Nữ sinh tâm sự, dù giữ chức lớp trưởng, em vẫn không tham gia bất kỳ hoạt động, cuộc thi hay 

câu lạc bộ nào. Trong khi đó, ở xung quanh Triều Anh, bạn bè rất năng động và không ít người 

thể hiện tài năng. Nhiều lần, nữ sinh đã tự hỏi chính mình, liệu khả năng đặc biệt của mình là gì 

và có thể làm được những gì, nhưng chưa tìm được câu trả lời. 

 
Triều Anh (ngoài cùng, bên phải hàng hai từ trên xuống) cùng bạn bè và giáo viên lớp 12 Sinh, trường Phổ thông 

Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Thấy bạn bè chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị bên xứ người, Triều Anh cũng đặt mục tiêu du học. 

Với nền tảng tiếng Anh được đầu tư từ bé, điểm học tập tương đối tốt, Triều Anh giành học 

bổng 60% của trường Abbey College Cambridge, lên đường đến Anh du học khi bắt đầu vào lớp 

12. Tại đây, em theo học chương trình A Level với bốn môn Toán, Hóa, Sinh và Tâm lý, kéo dài 

hai năm. 

Trước khi du học, Triều Anh nghĩ chương trình phổ thông tại Việt Nam vốn đã rất nặng lý 

thuyết, tính toán, sang nước ngoài sẽ dễ thở hơn nhưng không phải. So sánh cách học giữa hai 

đất nước, nữ sinh nhận thấy ở Việt Nam, mỗi lần thi sẽ có đề cương ôn tập, dạng đề nhiều tính 

toán. Tuy nhiên, tại Anh, Triều Anh phải học lý thuyết rất nặng, hoàn toàn không có chỉ dẫn ôn 

tập. 

Để không bị tụt lại, thay vì "nước đến chân mới nhảy" như hồi ở Việt Nam, nữ sinh phải làm bài 

tập, luyện thêm đề hàng ngày. Sau khi học trên trường, em sẽ lên thư viện học đến giờ ăn, tối tự 

học tiếp. Sau mỗi bài kiểm tra, Triều Anh nghiên cứu rất kỹ biểu điểm, cách chấm để biết với đề 
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bài như này, nội dung nào phải có để lấy điểm. "Em nghĩ đây là phần mình làm tốt hơn các bạn. 

Việc này giúp em biết cách lấy điểm trọn vẹn trong những bài kiểm tra sau", Triều Anh nói. 

Để khắc phục tình trạng "không danh hiệu" như lúc còn học Phổ thông Năng khiếu, đồng thời 

muốn tăng tỷ lệ cạnh tranh cho hồ sơ vào đại học, Triều Anh quyết định tham gia các kỳ thi 

Olympics tại Anh, tương đương kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của Việt Nam. Vì thầy cô không tổ 

chức lớp học thêm, nữ sinh hoàn toàn tự học và đăng ký thi cả ba môn Toán, Hóa, Sinh. 

Các kỳ thi chỉ cách nhau gần một tháng, Triều Anh chọn cách ôn "cuốn chiếu", xong môn này 

mới học tiếp môn sau, mỗi môn ôn trong 2-3 tuần. Tham gia với tinh thần cọ xát là chính, Triều 

Anh sửng sốt khi giáo viên thông báo em giành huy chương vàng Hóa và Toán, huy chương bạc 

môn Sinh. Ngoài ra, khi kết thúc hai năm A Level, nữ sinh đạt điểm tuyệt đối A* cho cả bốn 

môn. 

 
Triều Anh đi du lịch cùng bạn bè. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Khi cân nhắc các trường để học cử nhân, Triều Anh quan tâm đặc biệt cho Đại học Sydney, 

Australia, vì bề dày thành tích, sự đang dạng về văn hóa, chất lượng đào tạo y khoa cùng nhiều 

hỗ trợ cho sinh viên. Ngoài nộp hồ sơ xin học bổng, nữ sinh đăng ký cả ngành Y lộ trình đảm 

bảo. Để xin phỏng vấn chương trình này, thí sinh cần đạt một trong các điều kiện: Điểm A* mọi 
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môn của A Level, ACT 36/36, IB 45/45, điểm học tập lớp 12 tại các trường THPT chuyên 

10/10... 

Lúc đầu khá tự tin vì thành tích học tập tốt, nhưng sau khi thấy số hồ sơ lên tới hơn 2.000 mà 

trường chỉ nhận 10 người, Triều Anh bắt đầu lo lắng. Hoàn thiện hồ sơ từ đầu tháng 9/2020 

nhưng bốn tháng sau, em mới được gọi phỏng vấn. Trong khoảng thời gian đó, cô gái TP HCM 

thừa nhận đã rất stress vì bạn bè sang năm hai đại học, bắt đầu đi làm thêm, còn em vẫn "chưa 

biết đi đâu". "Lúc đó, em còn thấy mình thất bại, vô dụng vì chỉ quanh quẩn làm việc nhà", 

Triều Anh kể. 

Để chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn, Triều Anh lên mạng tìm kiếm những câu hỏi phổ biến, 

chuẩn bị kỹ nhưng những gì diễn ra lại rất khác. Lúc đó, dù thấy mình thể hiện không đến mức 

tệ, em vẫn lo lắng. Đến khi nhận kết quả trúng tuyển vào cuối tháng 1, Triều Anh dường như 

không tin vào mắt mình. "So với Triều Anh khi còn ở Phổ thông Năng khiếu, luôn cảm thấy 

mình rất bình thường vì xung quanh toàn siêu nhân, em đã có bước tiến rất xa", Triều Anh nói. 

Đại diện bộ phận tuyển sinh Đại học Sydney cho biết, Triều Anh được các giáo sư đánh giá cao 

về năng lực học tập và tố chất để trở thành bác sĩ. Trước khi biết kết quả ngành Y, Triều Anh đã 

đỗ vào ngành Dược của Đại học Sydney nhưng quyết tâm đợi phản hồi từ ngành yêu thích. 

"Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Triều Anh là thí sinh chủ động, kiên trì và hoàn toàn xứng 

đáng với đặc cách nhận được", đại diện trường chia sẻ. 

Tháng 3 này, Triều Anh sẽ trở thành sinh viên Đại học Sydney, đặt mục tiêu ra trường vừa trở 

thành bác sĩ, vừa nghiên cứu về công nghệ sinh học và cống hiến cho y học Việt Nam. Nhớ lại 

câu hỏi em tự nói với mình trước kia, rằng liệu mình có thể làm được những gì, Triều Anh đã 

tìm được câu trả lời. 

"Em nghĩ mỗi người sẽ có thế mạnh riêng và em may mắn tìm được điều mình yêu thích, phù 

hợp. Chúng ta không cần cảm thấy sợ hãi và tự so sánh mình với người khác. Mỗi người sẽ tỏa 

sáng và thành công trên con đường phù hợp với mình", Triều Anh nói. 

Thanh Hằng 
 

 


