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Gặp gỡ 2 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 – 2014
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 – 2014, tỉnh Đồng Tháp có 2 thủ khoa đó là em Nguyễn Hoàng
Minh Khoa, học sinh lớp 12T, Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, TP. Cao Lãnh và em Lê
Thị Như Hảo, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Châu Thành 1, huyện Châu Thành.
Chàng thủ khoa mơ thành kiến trúc sư
Ngay khi Sở giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 – 2014. Không
khí tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu lại nóng lên với tin vui đỗ thủ khoa tốt nghiệp của cậu
học trò Nguyễn Hoàng Minh Khoa học sinh lớp 12T đạt 39 điểm tổng các môn thi tốt nghiệp (Toán 10, Lý
10, Hóa 10 và văn 9) và trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 – 2014.

Nguyễn Hoàng Minh Khoa ôn bài cho kỳ thi đại học sắp tới

Với sở thích quan sát các hiện tượng tự nhiên nên Vật lý đã trở thành môn học được em yêu thích và là môn
sở trường của Minh Khoa. Là một học sinh lớp chuyên toán nên các môn tự nhiên là thế mạnh của Minh
Khoa đó chính là lý do khiến em chọn 2 môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT là môn Vật lý và Hóa
học. Chia sẻ kinh nghiệm học tập trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Minh Khoa nói: “Kinh nghiệm học tập
của em là chú trọng tự học và sắp xếp thời gian khoa học. Đối với những môn thi tốt nghiệp, ngoài việc học
thêm từ thầy cô, bạn bè, em còn dành thời gian mỗi ngày ít nhất 3 tiếng để tự học ở nhà. Còn các môn thi
đại học em dành thời gian nhiều hơn”.
Trao đổi với Minh Khoa sau khi vừa biết kết quả thi tốt nghiệp, em cho biết đến giờ vẫn còn bất ngờ, khi em
thi xong em chỉ nghỉ mình đạt loại giỏi không nghỉ là đỗ thủ khoa. Em tâm sự: “Đạt được danh hiệu thủ
khoa em vui lắm. Khi thầy chủ nhiệm gọi điện báo tin em rất bất ngờ và cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, trước
mắt em còn kỳ thi đại học quan trọng hơn nên lúc nào em cũng phải cố gắng học tập. Đạt danh hiệu thủ
khoa là một niềm động lực lớn giúp em tự tin bước vào kỳ thi đại học”.
Sắp tới, Minh Khoa dự thi vào 2 trường Bách khoa TP.HCM và Kiến trúc TP.HCM với 2 ngành: Kiến trúc
và Thiết kế nội thất. Ước mơ trở thành kiến trúc sư của Minh Khoa có từ năm em học lớp 6 với mong muốn
được thiết kế ra những ngôi nhà, công trình thật đẹp cho mọi người.
Cô thủ khoa mơ thành bác sĩ
Tổng số các môn 39 điểm (Toán 10, Văn 9, Hóa 10, Sinh 10), cô học trò Lê Thị Như Hảo, học sinh lớp
12A2, Trường THPT Châu Thành 1 đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 – 2014.

Em Lê Thị Như Hảo

Đối với kỳ thi tốt nghiệp năm nay theo Như Hảo cảm nhận đề thi hay hơn mọi năm, cho học sinh thể hiện
được suy nghĩ và sáng tạo của mình, đặc biệt là môn văn bám sát thực tế. Chia sẻ về bí quyết làm bài thi của
mình, em cho biết: “Bí quyết làm bài thi của em là thật bình tĩnh, đọc kỹ trước đề thi, câu nào chắc làm
đúng thì làm trước, câu nào không chắc ăn thì làm sau. Chú ý phân phối thời gian hợp lý cho các phần trong
đề thi thì mới làm kịp thời gian”.
Qua trò chuyện với Như Hảo được biết, em là con út trong gia đình có 3 anh em, ba mẹ làm ruộng. Do phải
lo cho anh em Như Hảo ăn học nên đời sống còn chật vật, khó khăn. Nhà em ở ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận
Đông, huyện Châu Thành cách trường khá xa nên hằng ngày, em phải đạp xe đạp hơn 10km đi học, nhưng
Như Hảo luôn học tập siêng năng nên trong 3 năm liền em điều đạt học sinh giỏi của Trường THPT Châu
Thành 1. Không chỉ học giỏi, em còn tích cực tham gia các phòng trào do trường phát động, tham gia các
hội như học sinh giỏi môn văn hóa của tỉnh em dự thi môn hóa và đạt giải khuyến khích và nhiều hội thi
khác. Với nụ cười luôn nở trên môi, khi biết mình là thủ khoa của kỳ thi, Như Hảo nói: “Lúc đầu, khi nghe
thầy chủ nhiệm báo đỗ thủ khoa em không tin một lúc sao thấy bản điểm em mới tin. Điều bất ngờ nhất là
điểm môn văn em không nghĩ là mình cao như vậy. Cảm giác của em lúc đó rất vui”.
Có hai anh là điều dưỡng, Như Hảo cũng có ước mơ theo nghề y nên kỳ thi đại học sắp tới em dự thi ngành
y đa khoa vào 2 trường: ĐH Y dược Cần Thơ và ĐH Cần Thơ.
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