
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN



BAN BIÊN TẬP

CHỈ ĐẠO CHUNG: 
Cô:  Lữ Thị Trà Giang

THỰC HIỆN:
Cô:  Cao Mai Hương
Cô:  Trịnh Thị Thanh
Cô:  Nguyễn Sinh Hương
Cô:  Đặng Thị Lĩnh Ninh
Cô:  Lê Thị Lan Hương
Cô:  Hoàng Đào Ngọc Trinh
Thầy:  Nguyễn Phong Vũ
Thầy:  Vũ Đình Hùng

TRÌNH BÀY:
Nguyễn Văn Hùng

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Công ty Truyền thông & Sự kiện Sao Mai tổ chức thực hiện, thiết kế mĩ thuật.
ĐT/ Fax: 0254. 6253 411 - 0971 772 772 - Website: www.saomaimedia.vn



CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Tinh hoa và tâm huyết





Ba mươi năm, thời gian dài bằng nửa đời người. 
Ba mươi năm, THPT Chuyên Lê Quý Đôn đang trên cuộc hành trình với nhiều thành tựu 

và cũng không ít thách thức. Nhìn lại chặng đường đã qua, vẫn thấy lấp lánh bao gương mặt 
thầy - trò tràn đầy niềm tin và tâm huyết, khát vọng vươn tới chân trời rộng lớn hơn vẫn luôn 
được truyền lưu qua từng thế hệ. Để khắc ghi dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển, nhà 
trường ấn hành tập Kỷ yếu mang tên: CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - 30 NĂM TINH HOA 
VÀ TÂM HUYẾT. Chúng tôi hi vọng, từ những hình ảnh, những dòng hồi ức… chúng ta có 
thêm một lần nữa ôn lại quá khứ, tin yêu với hiện tại, và vững vàng hướng đến tương lai.

Ban biên tập đã liên hệ và tập hợp được trong bộ Kỷ yếu này nhiều hình ảnh, bài viết có 
giá trị. Trong quá trình làm việc, chúng tôi có dịp xem lại những tấm ảnh đã hoen màu, gặp 
lại những gương mặt thân quen, được đọc những dòng tâm tư xúc động từ bao thầy, cô, cùng các 
cán bộ - nhân viên… đã dành cả thanh xuân để góp phần làm nên sự trưởng thành của THPT 
Chuyên Lê Quý Đôn. Vì vậy, bên cạnh việc tập hợp những thành tựu giáo dục rất đáng tự 
hào của nhà trường, chắc hẳn bộ Kỷ yếu sẽ khơi gợi nhiều cảm xúc trong chúng ta về một nơi 
được gọi là vườn ươm mát lành - mái nhà nồng ấm - con tàu tiên phong của ngành giáo dục tỉnh  
Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban giám 
hiệu, tập thể giáo viên, nhân viên và cả những cựu học sinh ưu tú của nhà trường. Xin trân 
trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đã và đang gắn bó với THPT Chuyên Lê Quý Đôn, cảm ơn các 
cộng tác viên từ các tổ, ban liên lạc cựu học sinh đã giúp chúng tôi hoàn thành bộ Kỷ yếu này.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do những hạn chế khách quan và hạn chế về năng lực của 
Ban biên tập, nên Kỷ yếu không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được những 
ý kiến đóng góp cùng với sự rộng lượng, bao dung của quý vị để có thể hoàn thiện chính mình.

Ban biên tập Kỷ yếu xin gửi đến ban giám hiệu, quý thầy cô và các thế hệ học sinh của 
Trường lời chúc tốt đẹp với tấm lòng trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất!

BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU

L ời ngỏ



CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

HÀNH TRÌNH 
KIẾN TẠO





Ông TRẦN VĂN TUẤN 
Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Gửi về
  LÊ QUÝ ĐÔN
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Kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, cũng là dấu ấn 30 năm 
tuổi của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong muôn vàn gian khó, các thế hệ thầy và trò Nhà 
trường đã phát huy tinh thần hăng say lao động, miệt mài giảng dạy, học tập, vượt 

qua nhiều khó khăn, thử thách, xem việc “Dạy tốt - Học tốt” là nhiệm vụ thiêng liêng và vinh 
quang nhất. Với tinh thần ấy, Nhà trường đã và đang là một trong những trung tâm đào tạo 
thế hệ trẻ - những con người vừa “hồng” vừa “chuyên” cho tỉnh nhà và quê hương, đất nước. 
Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tự hào về những thành tựu mà trường THPT 
Chuyên Lê Quý Đôn đã đạt được trong suốt 30 năm qua. 

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, thực hiện lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Vì lợi ích trăm năm trồng người”; trong những năm qua, 
được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo, thầy và trò 
trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã gặt hái được nhiều thành tựu xuất sắc. Chất lượng giáo 
dục mũi nhọn của Nhà trường không ngừng được nâng lên và liên tiếp đạt được những con 
số ấn tượng. Sau 30 năm nỗ lực, thầy và trò Nhà trường đã giành được gần 1000 giải quốc 
gia, hàng ngàn huy chương Olympic 30/4 khu vực phía Nam, đặc biệt là thành tích Thủ khoa 
IMO (Olympic Toán Quốc tế) 2016 - 2017. Nhiều học sinh đã nêu cao tinh thần “Khổ học thành 
tài”, nỗ lực vượt khó vươn lên để chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khắc tên mình trên bảng vàng 

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT tặng hoa chúc mừng Nhà trường trong Lễ vinh danh và trao thưởng  
các học sinh đạt giải Quốc gia năm học 2020-2021.
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danh dự của ngôi trường Lê Quý Đôn mến yêu. Tiêu biểu như các học sinh: Hoàng Hữu Quốc 
Huy, Đỗ Thanh Lam, Trần Mạnh Chánh Quân, Nguyễn Minh Nhật, Lê Đình Nam,…

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, Nhà trường luôn chú trọng đến 
chất lượng giáo dục toàn diện. Hằng năm có 100% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, 
đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước, giành được học bổng du học nước ngoài; 
nhiều em đỗ Thủ khoa các trường danh tiếng. Nhiều năm liền, học sinh của Nhà trường luôn 
đạt thành tích cao trong các cuộc thi Khoa học kĩ thuật. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
cũng thường xuyên có các hình thức tổ chức trải nghiệm sáng tạo của học sinh qua các câu 
lạc bộ, ngoại khóa, giao lưu; quan tâm đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 
qua đó góp phần hun đúc nên các giá trị cốt lõi “Trí tuệ, bản lĩnh, năng động và sáng tạo” cho 
các thế hệ học sinh Lê Quý Đôn. 

Có được những thành tích đáng tự hào nêu trên, cùng với sự nỗ lực tự thân của các thế 
hệ học sinh, sự khích lệ động viên, hỗ trợ hết mình của các bậc phụ huynh và các tổ chức, 
đoàn thể, là sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo. Bề dày lịch sử nửa đời người cũng là 
khoảng thời gian ngôi trường này ghi nhận và vinh danh biết bao tâm huyết, trách nhiệm và 
tình thương của nhiều thế hệ các thầy giáo, cô giáo đã tận tụy trao truyền tri thức, văn hóa, 
đạo đức cho tương lai. 

Vì lẽ đó, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã khẳng định được vị thế là “vườn ươm” tài 
năng trẻ của tỉnh và cả nước, một trong những lá cờ đầu trong hệ thống các trường trung 
học phổ thông chuyên khu vực phía Nam. Nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước trao 
tặng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2008) và Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 
2016), Cờ thi đua Chính phủ (2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016); Cờ thi đua của UBND tỉnh 
trong nhiều năm, Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của UBND tỉnh giai đoạn 2010 – 2015.
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Bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao và những thử thách mới, 
trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cần tiếp tục giữ vững thương hiệu “cái nôi” đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao và thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện, giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn cũng như vị trí trong nhóm dẫn 
đầu khu vực phía Nam. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Nhà trường cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo 
dục toàn diện cho học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng tự học, tính tự 
lập, chủ động sáng tạo, phát triển tư duy trong học tập, tạo thói quen nghiên cứu, vận dụng 
kiến thức vào cuộc sống, tích cực phấn đấu để trở thành những công dân tốt, thành đạt, yêu 
quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, Nhà trường cần quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp 
vụ vững vàng và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Đồng thời, mở rộng các hoạt 
động giao lưu, hợp tác với các trường tiên tiến để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm dạy và học, 
mở ra cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, từ đó lan tỏa tới hệ thống giáo dục trong tỉnh. 

Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn diễn ra trong tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh trong thời gian dài, gây ra nhiều khó 
khăn, thử thách cho công tác dạy và học; nhưng với bản lĩnh, sự linh hoạt, trí tuệ của đội ngũ 
cán bộ, giáo viên và học sinh của Nhà trường, tin tưởng chắc chắn rằng, thầy và trò Trường 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, giữ 
vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, làm nên “nguyên khí 
thịnh”, tạo “thế” vững vàng, luôn trong đà phát triển đi lên mạnh mẽ của ngành Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10 năm 2021
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Bà TRẦN THỊ NGỌC CHÂU, 
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo

Lá cờ đầu
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN -

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH NHÀ

Là người đã gắn bó  
với giáo dục phổ thông 
hơn 20 năm, tôi đồng 
cảm sâu sắc với ý kiến 
của Nelson. Madenla: 
“giáo dục là vũ khí mạnh 
nhất mà người ta có thể 
sử dụng để thay đổi cả 
thế giới”. Bằng sự nỗ lực 
không ngừng, chúng 
tôi đang góp phần tạo 
nên sự thay đổi ấy từ 
những ngôi trường ở địa 
phương mình.
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Năm 1991, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được thành lập, đó cũng là năm 
trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ra đời. 30 năm qua, song hành với sự phát 
triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã vươn lên 

mạnh mẽ, trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà. Ngôi trường là minh chứng 
cho những quyết sách táo bạo, đúng đắn của các cấp lãnh đạo trong tỉnh, là hiện thân 
của khát vọng đưa giáo dục phổ thông Bà Rịa - Vũng Tàu tiến kịp các địa phương giàu 
truyền thống khác trên cả nước và từng bước kết nối, vươn xa hơn nữa trong tương lai. 

Nhìn lại chặng đường 30 năm của nhà trường, tôi không khỏi bồi hồi trước những 
dấu ấn mà các thế hệ lãnh đạo của Sở GD & ĐT, ban giám hiệu và các giáo viên, học 
sinh nhiều thế hệ đã in đậm nơi đây. Với tôi, Chuyên Lê Quý Đôn không chỉ là trường 
THPT mà tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt ở vai trò lãnh đạo ngành giáo dục của 
tỉnh. Đây còn là ngôi nhà mà các con tôi đã trưởng thành, là niềm tin để chúng tôi có 
thể vững vàng đứng trước các thế hệ cha anh, trước nhân dân trong tỉnh và trước bè 
bạn trên toàn quốc để khẳng định: chúng tôi đã và đang làm tốt nhiệm vụ của mình: 
tìm kiếm, ươm mầm tài năng cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cho đất nước. 

Nghĩ về trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, trong tôi luôn hiện hữu 3 hình ảnh

1. Một vườn ươm mát lành
Nằm ở ngoại vi thành phố Vũng Tàu, đây là trường THPT có diện tích rộng nhất so 

với các trường THPT cả nước. Lãnh đạo tỉnh và Sở GD&ĐT đã tạo điều kiện tốt nhất, 
trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện dạy - học hiện đại cho nhà trường. Với quy 
hoạch kiến trúc ưu tiên cho cảnh quan thiên nhiên, những dãy phòng học và phòng chức 
năng khiêm nhường nép mình bên những hàng cây xanh, hồ nước, đồi cát tự nhiên… 
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trường Lê Quý Đôn như một công viên, một vườn ươm đích thực với mảng xanh mát 
lành ở thành phố biển đầy nắng gió.

Đây là vườn ươm tài năng. Là nơi mà những cán bộ quản lí đã trưởng thành mạnh 
mẽ, nơi những giáo viên được thử thách và tiến bộ từng ngày. Hơn hết, là vườn ươm đã 
phát hiện, chăm bẵm, thổi bùng khao khát khẳng định trí tuệ và năng lực của những 
em học sinh trong tỉnh. Rất nhiều giáo sư, tiến sĩ của các trường đại học lớn trong nước 
và quốc tế đã được truyền cảm hứng học tập từ khi còn là học sinh tại nơi này. Nhiều 
nhà hoạt động xã hội, nghệ sĩ, kĩ sư, bác sĩ, giáo viên, doanh nhân, luật sư, quản lí… đã 
từng là những hạt mầm trong vườn ươm Lê Quý Đôn. Gần đây, những hạt giống tài 
năng được vinh danh trên báo chí cả nước như Hoàng Hữu Quốc Huy, Đỗ Thanh Lam, 
Trần Mạnh Chánh Quân, Nguyễn Minh Nhật, Lê Đình Nam,… đã một lần nữa định vị 
ngôi trường này trên bản đồ giáo dục cả nước. 

Chúng tôi, những “người làm vườn”, càng ý thức rõ hơn sứ mệnh của mình khi gắn 
bó với trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, dù ở bất cứ vị trí nào.

2. Một con tàu tiên phong
Chuyên Lê Quý Đôn là con tàu dẫn đầu của cả ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. Không chỉ dẫn đầu trong thành tích đào tạo mà còn ở mọi hoạt động khác như thể 
dục thể thao, văn nghệ, hướng nghiệp, hoạt động vì cộng đồng… Ở bất kì hội nghị tổng 
kết công tác thi đua - khen thưởng nào của ngành, cái tên THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
cũng được xướng lên đầu tiên. Chúng tôi đặt niềm tin vào ngôi trường này, bởi chúng 
tôi biết rõ, những quyết sách và tâm huyết của mình luôn được triển khai và phát huy 
cao độ ở đây. Con tàu dẫn đầu cuộc hành trình vươn ra biển lớn của giáo dục tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu mang tên THPT Chuyên Lê Quý Đôn giúp chúng tôi soi tỏ những gì mình 
đã, đang làm được cũng như những điều mà chúng tôi còn đang băn khoăn, trăn trở.

3. Một mái nhà nồng ấm
THPT Chuyên Lê Quý Đôn là nơi để về. 

Nơi chúng tôi về tổ chức các sự kiện trọng đại của Sở GD&ĐT. Nơi chúng tôi về để 
giới thiệu thành tựu của ngành trong nhiều năm qua, nơi các thế hệ giáo viên trong 
tỉnh được gặp gỡ nhau trong những kì thi hàng năm. Nơi tôi được tiếp xúc, lắng nghe 
những tâm tư, nguyện vọng của nhiều nhà giáo, nhiều học sinh, phụ huynh trong tỉnh. 
Vì thế, tôi nghĩ đó không chỉ là một mái trường, đó còn là một ngôi nhà lớn ấm áp, 
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sum vầy. Về ngôi nhà THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tôi thấy rõ sự chuyên nghiệp của đội 
ngũ giáo viên, nhân viên; tôi cảm nhận được sự chân thành, tình cảm gần gũi mà mọi 
thành viên dành cho nhau; cảm nhận được niềm trân trọng, lòng biết ơn trong ánh 
mắt, nụ cười của từng học sinh đối với thầy cô và với chúng tôi, những người không 
trực tiếp giảng dạy các em. 

Giữa bao khó khăn của ngành giáo dục trong giai đoạn đại dịch Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp, tôi càng thấy rõ hơn vị thế lá cờ đầu của trường THPT Chuyên Lê Quý 
Đôn. Với sự tin tưởng của các thế hệ lãnh đạo, của nhân dân trong tỉnh, chúng tôi vẫn 
đang nỗ lực từng ngày để ngôi trường này mãi mãi là một vườn ươm tài năng, một mái 
nhà nồng ấm và một con tàu mạnh mẽ rẽ sóng ra khơi. 

Vũng Tàu, ngày 20/10/2021

Lãnh đạo tỉnh và TP. Vũng Tàu dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
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CỦA THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Sứ mệnh
   và vị thế

Cô LỮ THỊ TRÀ GIANG, 
Hiệu trưởng Nhà trường
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“Dạy cho con người một chuyên ngành” chưa phải tất cả, làm thế nào trở thành 
một con người với đầy đủ phẩm giá, có một ý thức sống động về cái Thiện, tìm được 
một thái độ ứng xử đúng đắn với từng cá nhân trong đồng loại của mình cũng như với 
cả cộng đồng - đó là triết lí mà trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn theo đuổi trong 
suốt 30 năm qua.

Được thành lập từ năm 1991 bắt đầu từ 2 lớp chọn Toán và Văn, đến thời điểm này, 
trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã trải qua chặng đường 30 năm thực hiện sứ mệnh 
của một đơn vị đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhận lãnh trách nhiệm 
bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà, 30 năm qua THPT Chuyên Lê Quý Đôn vẫn bền bỉ thực 
hiện mục tiêu kép: Truyền thổi, nuôi dưỡng đam mê, đào tạo chuyên sâu các môn khoa 
học cơ bản và đảm bảo giáo dục toàn diện để học sinh có đầy đủ phẩm chất, năng lực 
cần thiết bước tới những cánh cửa mở vào tương lai.  

Để thực hiện được mục tiêu đó, lãnh đạo và tập thể trường Chuyên xác định rõ:

Thứ nhất là tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có tố chất đặc biệt về 
một lĩnh vực cụ thể, góp phần đặt nền móng đầu tiên để đào tạo những trí thức tinh hoa 
đủ sức kế thừa, phát triển và kiến tạo đất nước. Đây là một yêu cầu trọng yếu mà xã hội đòi 
hỏi trường Chuyên phải gánh vác… Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò, nhà 
trường đã khẳng định được năng lực và vị thế của mình trong suốt chặng đường đã qua. 

Dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa đủ. 
Bởi bằng cách đó, anh ta tuy có trở thành một cái máy khả dụng 
nhưng không thể trở thành một con người với đầy đủ phẩm giá.

(Trích bìa 4, Thế giới như tôi thấy, A. Einstein)
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Thành tích nổi bật ở những kỳ thi Olympic Quốc tế, Học sinh giỏi Quốc gia, Olympic 
khu vực… là minh chứng xác đáng cho những nỗ lực đó. Nhiều cá nhân xuất sắc, có tầm 
ảnh hưởng đến cộng đồng, tạo cảm hứng cho bao thế hệ học sinh trong và ngoài tỉnh 
đã từng là học sinh của THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Thành quả mà nhà trường đạt được 
không chỉ ở những con số và thứ bậc đáng tự hào, mà còn ở niềm tin lớn lao mà lãnh 
đạo, nhân dân trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dành trọn cho nơi này.

Thứ hai là tạo ra một môi trường giáo dục thuần khiết để học sinh có được sự trải 
nghiệm mà ở đó mỗi cá nhân được là chính mình, tự do tìm tòi, khám phá, phản biện, 
làm chủ kiến thức, kĩ năng... Chúng tôi thấu hiểu: mỗi đứa trẻ cần được phát triển, khơi 
thức đến tận cùng tiềm lực, được giáo dục bài bản để thành công. Chúng tôi thấu hiểu: 
các em cũng là con người - luôn khát mong hạnh phúc giữa một thế giới ngày càng biến 

Một số gương mặt lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ.
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đổi khôn lường. Vậy nên, bên cạnh việc dạy học chuyên sâu theo đúng đam mê, năng 
lực, chúng tôi tạo cơ hội cho học sinh được rèn giũa kỹ năng, tự do sinh hoạt các câu lạc 
bộ và hoạt động ngoại khóa… để phát triển các thế mạnh khác của bản thân và để tự 
tin tạo lập giá trị của chính mình.

Thứ ba là gìn giữ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương Bà Rịa – Vũng 
Tàu, truyền thổi tình yêu sâu sắc và khát khao cống hiến mãnh liệt cho vùng đất yên 
hòa và giàu tinh thần cách mạng này. Vị thế của THPT Chuyên Lê Quý Đôn hôm nay là 
kết quả của những nỗ lực không ngừng ở từng thầy cô, từng nhân viên trong bao tháng 
năm qua. Mỗi thành viên ở ngôi trường đặc biệt này đều hiểu rõ cần phải biến mình 
thành ngọn lửa cháy lên niềm say mê học hỏi, cháy lên niềm tin yêu ấm áp để tự thắp 
sáng mình và lan tỏa tới học trò. Trí tuệ, tâm huyết và ân tình của từng thế hệ luôn được 
trân trọng, tiếp nối, để ngôi trường tự tin vươn mình hòa vào biển lớn, vươn tới những 
chân trời rộng mở.

Cá nhân tôi thuộc thế hệ đi sau, biết ơn sâu sắc những gì thế hệ đi trước đã để lại. Dù 
mới chỉ về công tác được 3 năm, tôi thấm thía sứ mệnh của trường Chuyên và những gì 
mình cần phải làm để giữ vững và phát huy truyền thống của nhà trường. 

3 năm chưa phải là dài nhưng đủ để khắc ghi trong tôi nhiều kỉ niệm. Tôi nhớ những 
ngày ngược xuôi đến các lớp nguồn ở huyện xa để tư vấn tuyển sinh nhằm nâng cao chất 
lượng đầu vào. Tôi nhớ nhiều đêm liền đau đầu để tìm chính sách khuyến khích cho học 
sinh thi học sinh giỏi quốc gia. Tôi nhớ lúc hồi hộp chờ đợi kết quả nghiên cứu khoa học 
và cảm xúc vỡ òa khi biết rằng Thầy Trò trường tôi đã nhận được quả ngọt. Nhớ những 
ngày thi đấu bóng rổ, buổi thi văn nghệ… Bao học trò mới hôm qua thôi còn miệt mài 
bên trang vở, hôm nay đã đường hoàng như cầu thủ, ca sĩ chuyên nghiệp. Nhớ lắm từng 
giọt nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc của các em…

Nhìn học sinh mỗi ngày một tự tin, thành công ở nhiều lĩnh vực, đồng nghiệp hăng 
say công tác chuyên môn, ngôi trường thay da đổi thịt từng ngày, tôi hạnh phúc vì đã 
và đang góp một phần nhỏ bé để viết nối lịch sử 30 năm tuổi của đơn vị dẫn đầu ngành 
giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Và như thế, tôi đã gắn khát vọng riêng cuộc đời mình vào sứ mệnh chung của Chuyên 
Lê Quý Đôn. 
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Cô ĐẬU THỊ LỆ TRANG
Nguyên Hiệu trưởng

Lê Quý Đôn - 

những bước chân 
đầu tiên
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Năm 1991, khi đang làm Hiệu phó Trường 
cấp III Vũng Tàu, một trường lớn và khá nổi 
tiếng ở Thành phố Vũng Tàu - Côn Đảo, tôi 
được điều động về làm Hiệu trưởng Trường 
chuyên Lê Quý Đôn mới thành lập, và cũng 
từ đây, tôi gắn bó với ngôi trường này suốt 12 
năm cho tới ngày nghỉ hưu đầu năm 2003. 
Đến nay, tuy rời xa ngôi trường gần 20 năm 
nhưng cứ đến dịp khai giảng năm học mới 
hay có học sinh cũ tới thăm nhân kỷ niệm 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong tôi 
lại trào dâng kỷ niệm, xúc cảm về ngôi 
trường mà một thời gian dài tôi đã gắn bó. 
Tháng 8 năm nay (2021) là kỷ niệm 30 năm 
ngày thành lập trường 1991-2021, xin kể lại 
những kỷ niệm khó quên về Trường chuyên 
Lê Quý Đôn những ngày đầu thành lập. 
Thực tình mà nói khi mới về nhận nhiệm 
vụ ở Trường chuyên Lê Quý Đôn, tôi cảm 
thấy rất bất ngờ, pha một chút thất vọng 
vì cơ ngơi của một Trường chuyên cấp 
tỉnh chỉ là một dãy mấy phòng học cũ, 
vốn là cơ sở 2 của Trường cấp II Vũng Tàu 
để lại, tọa lạc tại số 4, đường Nguyễn Du. 
“Vạn sự khởi đầu nan” Trường chuyên Lê 
Quý Đôn những ngày đầu cũng trong điều 

kiện như vậy: quá nhiều khó khăn, vô vàn 
thiếu thốn. Ngôi trường với nhiệm vụ, mục 
tiêu đào tạo là ươm mầm, bồi dưỡng những 
tài năng trong tương lai của Tỉnh nhà, lại 
chỉ có vỏn vẹn có mấy phòng học. Không thư 
viện, không phòng thí nghiệm, không phòng 
thực hành, không sân chơi, bãi tập. Nơi làm 
việc, họp hành của tập thể sư phạm là một 
căn phòng rộng chừng vài chục mét vuông. 
Thầy cô giáo phần đông là của Trường cấp II 
Vũng Tàu được giữ lại và chỉ một ít thầy cô mới 
được Sở Giáo dục điều về. Không ít thầy cô 
của trường chưa yên tâm với nhiệm vụ, vinh 
dự mới “Giáo viên Trường chuyên của tỉnh”. 
Năm học đầu tiên, Trường chuyên Lê Quý 
Đôn có 9 lớp cấp II với 172 học sinh, bình 
quân vài chục em/ lớp, theo học ba môn 
chuyên là: Toán, Ngữ văn, Anh Văn. Số 
lượng học sinh ít và chỉ là học sinh cấp II 
nên không phải không có thầy cô giáo băn 
khoăn, trăn trở tương lai của trường và của 
mình. Liệu Trường chuyên có phát triển? 
Có đáp ứng kỳ vọng của địa phương “ươm 
mầm tài năng cho phát triển đất nước”? 
Vừa động viên vừa kiên trì thuyết phục 
các thầy cô giáo về xu hướng phát triển 
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của loại hình trường đào tạo mũi nhọn, Ban 
Giám hiệu chúng tôi khẳng định chất lượng đào 
tạo sẽ quyết định đến sự tồn tại, phát triển. Năm 
học đầu tiên đầy khó khăn của Trường chuyên 
Lê Quý Đôn rồi cũng qua đi trong bình yên. 
Năm học thứ hai, niên khóa 1991 - 1992 Trường 
được chuyển về cơ sở mới vốn là cơ sở đào tạo 
của Trường Sư phạm Đặc khu Vũng Tàu - Côn 
Đảo, số 58, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, 
khu vực trung tâm của Thành phố Vũng Tàu. 
Cơ sở mới của Trường rộng rãi, khang trang, 
đầy đủ hơn, có đủ phòng để bố trí phòng 
học, phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng 
học ngoại ngữ, thư viện và một vài phòng 
dùng làm nơi nội trú cho học sinh các huyện. 
Cũng từ năm học thứ hai này Trường chuyên được 
UBND tỉnh, Sở Giáo dục quan tâm, tạo điều kiện 
hơn: Sở đã điều chuyển về trường nhiều thầy giáo 
có chuyên môn khá giỏi. Cho mua sắm trang thiết 
bị phục vụ cho công tác giảng dạy. Có chế độ ưu 
tiên cho thầy cô giáo và học sinh trường chuyên. 
Tuy chỉ là bước đầu nhưng cũng khích lệ Thầy và 
trò trường chuyên khi bước vào năm học mới.

Năm học thứ hai, trường ngừng tuyển học 
sinh khối lớp 6, chỉ tuyển học sinh khối lớp 10 
chuyên Văn, Toán, Anh văn. Sở Giáo dục cùng 

BGH nhà trường đặt mục tiêu sau ba năm học, 
Trường Lê Quý Đôn thực sự là Trường chuyên 
cấp III của tỉnh.

Được lãnh đạo tỉnh và ngành quan tâm, tạo 
điều kiện, việc giảng dạy của thầy cô giáo và học 
tập của học sinh trường chuyên từ năm học thứ 
2 đã có chuyển biến rõ hơn, không khí trong hoạt 
động dạy và học, hoạt động đoàn thể, hoạt động 
xã hội trở nên sôi động. Kết quả học tập của học 
sinh từ năm học thứ 2 trở đi cũng đã tốt hơn. Hoa 
thơm, trái ngọt từ mái trường mang tên nhà Bác 
học Lê Quý Đôn đã xuất hiện và ngày càng nhiều 
hơn, ngát hơn, ngọt ngào hơn.

Trong 12 năm làm Hiệu trưởng Trường Lê Quý 
Đôn (1991-2003), đã có nhiều năm tôi thực sự vui 
mừng và hạnh phúc khi nhận được tin vui: Từ 
năm học 1994-1995 trở đi, học sinh trường chuyên 
thi tốt nghiệp đậu 100% (trong đó có nhiều em là 
Thủ khoa của các kỳ thi).

Từ 1994-2003, chúng tôi thống kê được có hơn 
100 học sinh tốt nghiệp phổ thông xếp loại giỏi 
được nhận học bổng đi du học nước ngoài. Cũng 
trong ngần ấy năm, 160 học sinh trường Lê Quý 
Đôn đoạt giải trong các kỳ thi HSG quốc gia.
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Đó là quà tặng rất ý nghĩa mà học sinh Trường 
chuyên Lê Quý Đôn tặng đội ngũ các thầy cô giáo 
chúng tôi - những người đã kiên trì, dốc toàn tâm 
lực cho các lớp học sinh của trường trong quãng 
đầu của Trường chuyên.

Năm 2011, sau 20 năm phát triển, mở rộng 
quy mô đào tạo, cơ sở cũ của Trường tại 58 Trần 
Hưng Đạo không còn phù hợp, UBND tỉnh quyết 
định đầu tư xây dựng mới Trường chuyên Lê Quý 
Đôn. Ngôi trường mới Tọa lạc trên một diện tích 
gần 9.000 m2, với đầy đủ các khu chức năng đáp 
ứng yêu cầu đào tạo và các hoạt động toàn diện 
cho hàng ngàn học sinh của 7 khối chuyên: Văn, 
Toán, Anh văn, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Với việc thiết kế, bố trí, xây dựng các khu chức 
năng: Hợp lý, đẹp đẽ, hiện đại, Trường chuyên Lê 
Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường có 
lẽ đẹp nhất, hiện đại nhất trong hệ thống Trường 
Chuyên của Quốc gia.

Những người làm công tác Quản lý Giáo dục 
thường tâm niệm, muốn nâng cao chất lượng giáo 
dục cần những điều kiện cơ bản, thiết yếu: Đó là 
có trường lớp, trang thiết bị giáo dục đủ và chuẩn, 
có chương trình và sách giáo khoa tốt và đặc biệt 
là có đội ngũ giáo viên tâm huyết & tài năng.

Trường chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh nhà hiện 
nay đã có đủ điều kiện thiết yếu đó, trường cũng 
đang phát huy thế mạnh của tập thể sư phạm tâm 
huyết tài năng để ươm mầm và đào tạo nguồn 
nhân lực có chất lượng cho phát triển đất nước. 
Được biết, từ khi Trường chuyên về địa điểm mới: 
Hoa thơm, quả ngọt vẫn tiếp tục đơm bông tỏa 
hương, sai quả.

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, các em học 
sinh khóa đầu tiên 1991 - 1997 đến thăm và tặng 
chúng tôi - Những thầy cô giáo có mặt từ năm 
đầu thành lập trường cuốn kỷ yếu “20 năm nắng 
vẫn tươi sau vòm lá”.

Đọc xong cuốn sách của các em gửi tặng, tôi 
thực sự xúc động, tự hào. Các thế hệ học sinh 
trường chuyên Lê Quý Đôn mà chúng tôi đào 
tạo đã không lãng quên ngôi trường, không quên 
thầy cô giáo cũ - những người đầu tiên xây nền, 
đắp móng cho “Ngôi trường Lê Quý Đôn danh 
giá” hiện nay.

Đây là vài kỷ niệm về Trường chuyên Lê Quý 
Đôn và cũng là lời giãi bày vì sao tôi lại viết “Tôi 
luôn vui mừng và tự hào về Trường chuyên Lê 
Quý Đôn”.
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Những dấu mốc 

đáng nhớ
Các thế hệ lãnh đạo trường

Cô LỮ THỊ TRÀ GIANG 
Hiệu trưởng 

(Từ 2018 đến nay)

Thầy LÊ QUỐC HÙNG 
Hiệu trưởng 

(Giai đoạn 2010-2018)

Cô ĐẬU THỊ LỆ TRANG
 Hiệu trưởng 

(Giai đoạn 1991-2003)

Thầy ĐỖ THANH 
Hiệu trưởng 

(Giai đoạn 2003-2010)
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Thầy LÊ KIỀU HƯNG 
Phó Hiệu trưởng 

(Từ tháng 10 năm 2021)

Thầy ĐINH HỮU CẨM 
Phó Hiệu trưởng 
(Từ 2014 đến nay) 

Cô ĐỖ HẢI TUYỀN 
Phó Hiệu trưởng 
(Từ 2019 đến nay)

Cô LƯƠNG THỊ LỆ HẰNG 
Phó Hiệu trưởng 

(Giai đoạn 2015-2017)

Thầy HOÀNG QUỐC KHÁNH 
Phó Hiệu trưởng 

(Giai đoạn 2003-2015)

Thầy NGUYỄN VĂN CỘNG 
Phó Hiệu trưởng 

(Giai đoạn 2009-2019)

Cô PHAN THỊ LƯƠNG 
Phó hiệu trưởng 

(Giai đoạn 1998-2012)

Thầy ĐỖ THANH 
Phó hiệu trưởng 

(Giai đoạn 1991-2003)
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Hành trình kiến tạo
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Từ những viên gạch đầu tiên
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… đến ngôi trường khang trang, hiện đại

Thị sát công trình...

Khánh thành trường mới...
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Lê Quý Đôn hôm nay
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Đón nhận huân chương

Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008
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Huân chương Lao động hạng Nhì và kỉ niệm 25 năm thành lập trường 
năm 2016
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Đón Chủ tịch Quốc hội  
Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm trường
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Đón Bộ trưởng Bộ Giáo dục -Đào tạo 
Phùng Xuân Nhạ về thăm trường
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Đăng cai kỳ thi KHKT  
cấp quốc gia học sinh trung học 
khu vực phía Nam năm 2017
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Kỉ niệm 30 năm thành lập trường
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ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT  
CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN -

VAI TRÒ DẪN ĐƯỜNG
Cô LÊ THỊ NGA
GV tổ Sử - Địa- Giáo dục Công dân
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Từ những ngày đầu thành lập với muôn 
vàn khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ 
thầy và trò miệt mài lao động và học 

tập, để tự khẳng định và tỏa sáng, đến nay 
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã trở 
thành một trong những vườn ươm tài năng 
cho đất nước.

Để có được những hoa thơm trái ngọt này, 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đảng 
đóng vai trò quyết định. Chi bộ thực hiện lãnh 
đạo toàn diện về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, 
giám sát các hoạt động chuyên môn và hoạt 
động đoàn thể trong nhà trường.

Suốt 30 năm, các đồng chí giáo viên - đảng 
viên trong chi bộ không ngừng học tập rèn 
luyện về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức để 
trở thành những người đi đầu trong mọi việc, 
là hạt nhân đoàn kết trong nhà trường. Các 
đồng chí bí thư chi bộ Phan Thị Lương, Lê 
Quốc Hùng, Lữ Thị Trà Giang… là những 

người truyền cảm hứng xuất sắc. Đội ngũ 
giáo viên trường chuyên luôn là lực lượng 
cốt cán của ngành giáo dục tỉnh nhà, đã giáo 
dục, bồi dưỡng nâng cánh ước mơ cho hàng 
ngàn các em học sinh thân yêu. Huy chương 
vàng IMO 2018 của em Hoàng Hữu Quốc Huy 
đã khẳng định thương hiệu của trường. Dù ở 
bất cứ phương trời nào, làm ở lĩnh vực, môi 
trường nào, các em vẫn luôn giữ cốt cách, trí 
tuệ mà thầy cô đã truyền dạy dưới mái trường 
Lê Quý Đôn.

Ngày kỷ niệm 30 năm thành lập trường 
đầy ắp kỷ niệm cũng là những ngày cả nước 
gồng mình chống dịch, Chi bộ trường chuyên 
tiếp tục thể hiện vai trò lãnh đạo của mình, 
kiện toàn bộ máy tổ chức, chỉnh đốn những 
tư tưởng lệch lạc, chỉ đạo thực hiện dạy học 
online, đảm bảo chương trình, nội dung và 
chất lượng dạy học để ngôi trường mang 
tên nhà bác học Lê Quý Đôn đạt được nhiều 
thành tựu hơn nữa.
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Cô ĐẶNG THỊ LĨNH NINH 
GV tổ Ngữ văn

CÔNG ĐOÀN LÊ QUÝ ĐÔN - 

ấm áp
những ân tình

Cô VŨ THỊ MỴ

Cô NGUYỄN THỊ THÙY ANH Cô LƯƠNG THỊ KIM NHUNG

Những người thắp lửa
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Trong bức tranh toàn cảnh rực rỡ về trường 
Chuyên ngày hôm nay, Công Đoàn trường 
cũng có đóng góp một phần không nhỏ. 

Công Đoàn là tổ chức tham mưu cùng Ban giám 
hiệu để chăm lo đời sống cho giáo viên, nhắc nhở 
động viên công đoàn viên tham gia các hội thi do 
trường và cấp trên tổ chức kèm theo những khen 
thưởng kịp thời...Trong suốt 30 năm qua, các cô 
giáo: cô Nguyễn Thị Thùy Anh, cô Vũ Thị Mỵ, cô 
Lương Thị Kim Nhung đã miệt mài nối tiếp nhau 
chèo lái các công việc của Công Đoàn. Theo đó, 
Công Đoàn trường chuyên Lê Quý Đôn từng bước 
đi vào nề nếp và ngày càng chăm lo tốt hơn cho 
đời sống cán bộ - công nhân viên.

Để tạo sự gần gũi, chia sẻ và tăng thêm sự gắn 
bó trong tập thể, Công Đoàn trường Chuyên luôn 
quan tâm, kết nối khối đại đoàn kết nội bộ qua 
từng công việc cụ thể: động viên, thăm hỏi cán 
bộ - công nhân viên và các thầy cô giáo đã nghỉ 
hưu; tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì cho các 
thầy cô giáo; tổ chức sân chơi tập thể nhân ngày 
Quốc tế Phụ nữ 8/3 với nhiều hình thức phong 
phú; tổ chức trung thu cho con em cán bộ - công 
nhân viên nhà trường và thường niên tổ chức 
các cuộc đi dã ngoại, tham quan du lịch trong và 
ngoài nước…

30 năm - một chặng đường, Công Đoàn trường 
chuyên đã giành được rất nhiều thành tích đáng 
tự hào ở các cuộc thi do Công Đoàn ngành tổ 

chức, tiêu biểu là Giải nhất Cuộc thi Giáo viên 
tài năng, duyên dáng (cô Hà Thị Diệu Thúy), Giải 
Nhất cuộc thi Mâm cơm ngày Tết, Giải Nhất cuộc 
thi Mâm quả ngày Tết, Giải Nhất cuộc thi Cành 
hoa ngày Tết, Giải Nhất cuộc thi Dân vũ, Giải 
Nhất cuộc thi Bolero và nhạc Trữ tình (cô Nguyễn 
Thị Quỳnh Hương)…. Bên cạnh đó, Công Đoàn 
trường Chuyên luôn khẳng định vị thế lá cờ đầu 
của Công Đoàn ngành trong các hoạt động thiện 
nguyện như: hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng 
bào miền Trung, ủng hộ, động viên các đồng 
nghiệp gặp khó khăn trong tỉnh, ủng hộ Quỹ vắc 
xin Covid-19, thăm hỏi trại trẻ mồ côi, cơ nhỡ... 
Với những hoạt động thực tiễn trên, Công Đoàn 
cơ sở trường Chuyên Lê Quý Đôn liên tục nhiều 
năm liền đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh, 
xuất sắc. 

Để có được thành tích như trên, bên cạnh sự 
đoàn kết, đồng lòng của cả tập thể, chính là sự 
nhiệt tình và truyền lửa của thế hệ các cô giáo 
Chủ tịch Công Đoàn, đặc biệt là cô Lương Kim 
Nhung – người đương nhiệm. Cô Kim Nhung với 
tính tình cương trực mà hòa đồng, chu đáo và ấm 
áp, đã thắt chặt được sợi dây đoàn kết giữa mọi 
người trong Nhà trường, thúc đẩy các hoạt động 
Công Đoàn diễn ra tốt đẹp. Mái trường chuyên Lê 
Quý Đôn của ngày hôm nay đã thực sự trở thành 
một đại gia đình tràn đầy yêu thương và ấm áp 
những ân tình.
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Những kì đại hội công đoàn đầu tiên
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Ngoài giờ lên lớp
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Những mùa vui rộn rã tiếng cười trẻ thơ
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Những chuyến đi kết nối ân tình
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Ngày kỉ niệm 8/3



48CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - TINH HOA VÀ TÂM HUYẾT

Bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia là lĩnh vực 
mũi nhọn, cũng là nhiệm vụ nhọc nhằn 
gian nan nhất mà trường THPT Chuyên 

Quý Đôn đảm nhận trong nhiều năm qua. Ngay 
từ đầu, nhà trường đã xây dựng chiến lược xuyên 
suốt, linh hoạt điều chỉnh tùy theo tình hình thực 
tiễn. Để đạt hiệu quả cao và ổn định, nhà trường 
phải xây dựng hệ thống giải pháp, kế hoạch… với 
sự hỗ trợ từ UBND Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, 
xã hội hóa…

1. Trước hết, yếu tố trọng yếu của công tác 
bồi dưỡng chính là tạo nguồn, chia thành hai 
giai đoạn. 

Một là, giai đoạn tuyển sinh. Thiếu bột không 
gột được nên hồ. Tiên quyết, cần chọn lọc những 
học sinh ưu tú, nhiều tiềm năng nhất. Việc tổ chức 
thi hoặc xét tuyển phân lập, riêng biệt vào trường 
Chuyên so với các trường THPT khác trong toàn 
tỉnh đã tạo điều kiện cho mọi học sinh có tố chất, 
có khát vọng bớt ngần ngại thử sức. Bên cạnh 
đó, trong ba năm qua, nhà trường cũng tổ chức 
các buổi tư vấn trực tiếp tại một số trường THCS 
trong toàn tỉnh (đặc biệt là các trường ở khu vực 
xa xôi) nhằm cung cấp thông tin chính xác; khơi 
dậy khát vọng thi chuyên của các em có năng 
khiếu mà chưa tự tin. Như vậy, tuyển sinh đầu 
vào là bước then chốt tạo đà cho mọi kế hoạch 
bồi dưỡng về sau.

Hai là, giai đoạn đổ nền lớp 10. Một trong 
những khó khăn lớn nhất của bồi dưỡng học sinh 
giỏi hiện nay trong toàn quốc là: học sinh có quá 
nhiều cơ hội vào đại học hay du học. Những cá 
nhân xuất sắc có quá nhiều con đường để tiến tới 
ước mơ. Việc đạt giải học sinh giỏi quốc gia ngày 
càng trở nên kém hấp dẫn và không còn khiến trẻ 
mong khát như chục năm về trước. Bên cạnh đó, 
học sinh lớp 9 lên 10 đang trong giai đoạn bước 
ngoặt (THCS sang THPT) với tất cả mới mẻ, bỡ 
ngỡ, háo hức, ước vọng về môi trường mới. Chúng 
tôi gọi đây là thời kì “thắp lửa”. Bởi nếu không thắp 
được ngọn lửa lúc này, để lên lớp 11, 12 - khi các em 
bị chi phối, khuôn định bởi nhiều xu hướng khác 
nhau, tình yêu và khát khao với đội tuyển không 
còn. Mà muốn thắp lên tình yêu với môn học và 
khát vọng vào đội tuyển quốc gia, cấp thiết phải có 
những người thầy đủ nhiệt huyết, đủ tài năng, đủ 
bền bỉ để dẫn dụ, nhen nhóm đam mê cho học trò. 
Đây cũng là giai đoạn vàng để đổ nền kiến thức, 
tư duy, phương pháp, kĩ năng. Vì vậy, chúng tôi 
bố trí những giáo viên sắc nhọn, dầy dặn chuyên 
môn, ắp đầy nhiệt tâm nhất đảm lãnh; đồng thời 
đề xuất cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh 
những ưu tiên tối đa cho giáo viên dạy lớp chuyên 
10 (thông qua hệ số tiết chuyên, hỗ trợ phí dạy tiết 
chuyên…), xứng đáng với trách nhiệm, khó khăn 
mà các thầy cô mang gánh.

ĐỖ THÚY DƯƠNG
GV tổ Ngữ văn

SAY MÊ VÀ TÂM HUYẾT

bồi dưỡng   học sinh giỏi
CÙNG CÔNG TÁC
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thi học sinh giỏi quốc gia để tập trung cho các 
chứng chỉ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa 
đòi hỏi nhà trường phải có biện pháp trao đổi, 
thuyết phục phụ huynh học sinh hợp tình hợp 
lí. Mặt khác, xa trung tâm (Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh), làm thế nào để các đội tuyển có thể cập 
nhật được kiến thức, xu hướng đề (liên tục đổi 
mới, nhất là mấy năm trở lại đây)? Việc cho học 
sinh đi thỉnh giảng với chi phí vượt xa định mức 
chi trả theo qui định của UBND tỉnh khiến nhà 
trường phải tìm các nguồn lực xã hội hóa chân 
chính dựa trên hiệu quả, lợi ích thực tế của con 
đường học sinh giỏi quốc gia.

4. Để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc 
gia đảm bảo chất lượng và phát triển hơn nữa, 
chúng tôi xin phép có một số đề xuất/ kiến nghị 
trong thời gian tới. 

UBND tỉnh và Sở GD-ĐT hỗ trợ tối đa cho việc 
Tuyển sinh đầu vào để trường chuyên chọn được 
nguồn học sinh tinh hoa của cả tỉnh.

Phê duyệt các đề xuất hợp lí về chế độ đãi ngộ 
cho bộ phận giáo viên và nhân viên tham gia công 
tác bồi dưỡng.

Quan tâm nhiều hơn tới công tác bồi dưỡng 
học sinh giỏi quốc gia để cho thấy đây không chỉ 
là nhiệm vụ riêng, vinh quang riêng của trường 
chuyên Lê Quý Đôn mà còn là nhiệm vụ chung, 
vinh quang chung của Giáo dục tỉnh nhà.

2. Song song với tạo nguồn là hoạt động bồi 
dưỡng tập trung. Căn cứ vào kế hoạch năm học 
và tình hình thực tế, chúng tôi sẽ phân bố linh 
hoạt về mốc thời gian theo 3 giai đoạn. Mỗi một 
giai đoạn, định hình những mục tiêu cụ thể phù 
hợp đặc thù từng bộ môn (do giáo viên lãnh đội 
chủ động lập kế hoạch, điều phối người dạy). Giai 
đoạn 1 (Hè), Giai đoạn 2 (Bắt đầu năm học mới – 
trước thi chọn), Giai đoạn 3 (Lịch của Sở GD&ĐT). 
Ví dụ năm 2020:

- Giai đoạn 1: Từ 01.06.2020 đến 08.08.2020, 
mỗi tuần 12 tiết.

- Giai đoạn 2: Từ 03.09.2020 đến 30.9.2020, 
mỗi tuần 12 tiết.

- Giai đoạn 3: Từ 12.10.2020 đến 24.12.2020, 
theo lịch của Sở GD&ĐT.

3. Bên cạnh hai hoạt động then chốt (tạo nguồn 
và bồi dưỡng tập trung), câu chuyện bồi dưỡng 
học sinh giỏi còn đứng trước một loạt thách thức 
cần rất nhiều các giải pháp mềm mại, phức tạp 
và tầng bậc. Làm thế nào để khắc phục nỗi lo sợ 
mất kiến thức khi đi theo con đường học sinh giỏi 
quốc gia? Làm sao để sau khi trở về, các em có 
thể hòa nhập với lớp, bù khuyết được phần kiến 
thức thiếu hụt? Chúng tôi phải huy động nguồn 
lực từ tập thể giáo viên trong toàn trường (động 
viên khích lệ, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức 
theo nguyện vọng, năng lực của từng em sau thi). 
Thêm nữa, tồn tại xu hướng cha mẹ cấm cản trẻ 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT-

câu chuyện về 
hành trình sáng tạo 

Cách đây 10 năm tôi từng tham gia một 
chương trình thiện nguyện mừng Giáng 
sinh do mái ấm Bừng Sáng tổ chức. Khi 

chương trình sắp bắt đầu thì điện đột ngột tắt, 
người tham gia nhốn nháo lo lắng cho chương 
trình vì không biết sự cố gì đang xảy ra. Khoảng 
một phút sau, ánh sáng nhỏ xuất hiện trên sân 
khấu, chị dẫn chương trình theo sau đó bước ra. 
Chị nói một câu khắc vào tâm tôi đến ngày hôm 
nay: “Các bạn ơi, các bạn chỉ mới mất ánh sáng có 

Cô NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 
GV tổ Hóa

một phút thôi, còn chúng tôi những người khiếm 
thị cả một đời chưa một lần nhìn thấy ánh sáng, 
chúng tôi sẽ sống thế nào? Chúng tôi vẫn sống 
tốt các bạn ạ, vẫn yêu đời và nhìn đời theo màu 
trong sáng nhất”. Chị sinh ra bẩm sinh không 
có mí mắt nhưng với nỗ lực mạnh mẽ khi đứng 
trên sân khấu này chị đã cầm trên tay tấm bằng 
Cử nhân Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Từ đó đến nay, tôi luôn tâm nguyện rằng phải 
sống thật ý nghĩa và phải làm được điều gì đó để 
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hỗ trợ cho các bạn khiếm thị nói riêng và nhóm 
người yếu thế trong xã hội nói chung. Cái duyên 
với nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng đến với 
tôi từ đó. 

Sau nhiều tháng ấp ủ, dự án STEM học tập 
vì cộng đồng đầu tiên - Bảng tuần hoàn hóa học 
tích hợp Audios ra đời, theo lời dí dỏm của cô Hà 
Thanh Vân - Nguyên hiệu trưởng trường Phổ 
thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu là bảng tuần 
hoàn biết nói đầu tiên cho học sinh trường khiếm 
thị. Với sự ủng hộ tích cực từ lãnh đạo trường 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn phối hợp cùng trường 
PTĐB Nguyễn Đình Chiểu và đặc biệt từ nhóm 
nghiên cứu SL-STEM trường Đại học Khoa học 
tự nhiên, 95 học sinh của 3 lớp 10 Toán 1, 10 Anh 
văn 1 và 10 Tin trường Lê Quý Đôn năm học 2018-
2019 đã hoàn thành dự án với một số sản phẩm 
vượt xa mong đợi của tôi. 

Ngày đưa các em đi giao lưu thực tế và trao 
tặng sản phẩm dự án là một ngày rất đặc biệt bởi 
tinh thần vì cộng đồng đã được lan tỏa đến thế 
hệ trẻ - những học trò nhỏ đầy yêu thương. Trăm 
nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng 
một tiếp xúc. Một buổi chiều được đồng hành trải 
nghiệm thực tế các tiết học cùng học sinh khiếm 
thị từ lớp 1 đến lớp 9, các em bịn rịn không muốn 
rời xa. Các em hiểu được làm sao các bạn khiếm 
thị vẫn học và chơi được thể thao, các em hiểu 
được bằng nỗ lực nào các bạn vẫn duy trì cuộc 
sống học tập và sinh hoạt bình thường được như 
các em. Các em nhận ra các bạn trong sáng, thông 
minh mà sâu sắc về cuộc sống đến nhường nào. 
Sau chuyến đi thực tế, tôi tin các em sẽ chiêm 
nghiệm được nhiều điều để hiểu và biết trân quí 
cuộc sống hiện tại, biết nỗ lực sống và cống hiến 
vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Không đặt giới hạn cho dự án, để thế hệ tiếp 
nối thế hệ, các sản phẩm vẫn được tiếp tục nghiên 
cứu cải tiến trở thành phiên bản tốt hơn qua các 
năm học. Tại trường chuyên Lê Quý Đôn, học sinh 
có cơ hội trải nghiệm nghiên cứu khoa học - một 
bậc cao hơn của giáo dục STEM ngay từ những 
dự án liên môn trong lớp học. Các em được trải 
nghiệm từ những chuyến hành trình thực tế do 
nhà trường tổ chức qua đó tìm hiểu về khó khăn 

cũng như nhu cầu của xã hội. Học sinh không chỉ 
được thực hành, trải nghiệm, ứng dụng kiến thức 
vào giải quyết một đề tài cụ thể, mà còn được hình 
thành và phát triển những năng lực của thế kỉ 21 
như tư duy khoa học, tư duy phản biện, khả năng 
lập kế hoạch, làm việc nhóm, tự nghiên cứu qua 
các bài báo trong và ngoài nước. Quan trọng hơn, 
ý thức cộng đồng đặc biệt là ý thức công dân toàn 
cầu được định hình khi tư duy dự án vượt ra ngoài 
biên giới tỉnh thành, quốc gia hướng đến các vấn 
đề toàn cầu như hỗ trợ cộng đồng yếu thế, chống 
nghèo đói, bảo vệ môi trường thiên nhiên… Qua 

đó, hoạt động dạy và học của trường cũng được 
nâng cao về chất lượng, hấp dẫn về nội dung và 
đặc biệt hoạt động nghiên cứu khoa học thúc đẩy 
sự sáng tạo trong suy nghĩ, đột phá trong tư duy 
của cả giáo viên và học sinh nhằm giải quyết các 
vấn đề thực tế được đặt ra từ cộng đồng. 

Xuất phát từ ý tưởng những dự án nhỏ, một 
số học sinh tiếp tục nghiên cứu phát triển chuyên 
sâu và đưa sản phẩm trải nghiệm qua các cuộc thi 
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cấp Quốc gia như “Nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
cho học sinh Trung học phổ thông” và “Tri thức 
trẻ vì giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào Tạo hay 
“Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng” và “Sáng tạo 
khoa học kỹ thuật” do Bộ Khoa học công nghệ tổ 
chức. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật không hẳn chỉ 
là quan tâm đến các vấn đề tầm cỡ vĩ mô mà đôi 
khi xuất phát một cách giản dị từ nhu cầu thực tế 
xã hội và chính bản thân học sinh có thể tự hiện 
thực hóa được. Tuy nhiên, để bước đi vững chắc 
trên con đường nghiên cứu đòi hỏi sự kiên trì nỗ 
lực không ngại khó ngại khổ của cả học sinh và 
giáo viên, trong đó có những dự án được các em 
bền bỉ theo đuổi trong suốt gần ba năm trên ghế 
nhà trường. Đồng hành cùng các em không chỉ là 
giáo viên trực tiếp hướng dẫn mà còn là các giáo 
viên có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu trong 
nhà trường cũng như những cố vấn khoa học đến 
từ các trường Đại học uy tín. Bên cạnh đó, không 
thể không kể đến sự kết nối tích cực với các thế 
hệ đi trước – những cựu học sinh tâm huyết với 
con đường nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, cái đích cuối cùng của những cuộc 
thi không phải là giải thưởng mà chính là những 
trải nghiệm để trưởng thành qua đó nhằm phát 
triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Học 
để sống không phải học để thi. Tôi xúc động khi 
nghe em Phạm Ngọc Anh lớp 12 Toán 1 năm học 
2020-2021 mạnh dạn phát biểu nguyện vọng về 
dự án trước Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
“Qua những ngày cùng trải nghiệm thực tế cuộc 
sống với học sinh khiếm thị em cảm nhận được 
rõ những khó khăn mà các bạn gặp phải. Em thú 
thực bản thân em là người mắt sáng nhưng cũng 
gặp một số khó khăn nhất định trong việc học 
tập. Vậy thì đối với các bạn học sinh khiếm thị thì 
sao? Cuộc đời đã đặt cho các bạn một luật chơi 
mới với quá nhiều thử thách. Chính vì thế, em 
có một nguyện vọng muốn gửi gắm tới Ban lãnh 
đạo là cần dành nhiều sự quan tâm đặc biệt hơn 
nữa cũng như nhiều đãi ngộ tốt hơn nữa không 
chỉ cho các bạn học sinh khiếm thị mà cho cả 
các thầy cô giáo đang công tác và giảng dạy tại 
các trường đặc biệt này”. Tôi cảm thấy mắt cay 

cay khi em đã thật sự thấm và hiểu ý nghĩa cuối 
cùng của dự án dành cho nhóm yếu thế trong xã 
hội. Em không kiến nghị gì cho em mà chỉ cho 
các thầy cô và các bạn. Tôi mừng khi các em dám 
bước qua vùng an toàn của bản thân để trưởng 
thành hơn và bản lĩnh hơn trong cả suy nghĩ và 
hành động. Mỗi lần vượt qua thử thách đặt ra là 
một lần được rèn giũa, được tiêm vaccine kháng 
bại để hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt hơn. 

Bản thân tôi cũng là một người con được 
trưởng thành từ cái nôi trường chuyên Lê Quý 
Đôn, may mắn được trao truyền những giá trị 
sống tích cực, tư duy mở và tinh thần sáng tạo 
từ thế hệ đi trước là các thầy cô, anh chị tiền bối 
cũng như đồng nghiệp. Lần đầu tìm hiểu về phong 
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tạo đến từ trái tim, đến từ sự chân thành, đôi khi 
là sự trưởng thành của học sinh, dám khác biệt, 
dám thay đổi để nhận ra những giá trị thực trong 
cuộc sống. Chính những điều này đã nuôi dưỡng 
và thắp sáng bầu nhiệt huyết trong tôi dẫu có đôi 
lúc cũng chòng chành vì những khó khăn sóng gió. 

Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng những giá trị sống 
tích cực sẽ như làn gió mát lành nhẹ bay, lan tỏa 
đến từng ngõ nhỏ trong cuộc sống. Sự trong sáng 
thuần khiết vì những giá trị nhân văn là điều mà 
trường chuyên Lê Quý Đôn đã, đang và sẽ luôn 
hướng tới. Cứ vô tư thuần khiết, cứ chân thành 
yêu thương và đủ kiên định bền bỉ để theo đuổi 
đam mê với tất cả thiết tha, những giá trị đích 
thực của cuộc sống sẽ tự gõ cửa tìm đến!

trào nghiên cứu khoa học kĩ thuật ở Chuyên Lê 
Quý Đôn, tôi thực sự xúc động trước những câu 
chuyện, những hình ảnh miệt mài bên học trò của 
thầy Nguyễn Quốc Hùng, thầy Lê Kiều Hưng, cô 
Cao Mai Hương… Họ là những người gieo hạt đầy 
say mê và tâm huyết, thầy Nguyễn Quốc Hùng đã 
nghỉ hưu nhưng chúng tôi vẫn được nghe nhắc 
về thầy như một lão tướng tiên phong trong hành 
trình khơi nguồn đam mê của học sinh đối với lĩnh 
vực này. Sự đam mê và nguồn năng lượng dồi dào 
từ học sinh luôn truyền cảm hứng sáng tạo cho tôi 
trong việc tổ chức hoạt động dạy - học song hành 
cùng hoạt động nghiên cứu. Sáng tạo không quá 
xa vời mà tới từ những bất ngờ trong quá trình 
trải nghiệm thực tế và từ khát khao được cống 
hiến những giá trị nhân văn cho xã hội. Sự sáng 

Thầy Nguyễn Quốc Hùng- Người gắn bó nhiều năm  
với cuộc thi Nghiên cứu KHKT của học sinh.
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Ngày 19/8/1991, theo quyết định của Chủ 
tịch UBND Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo, 
trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được 

thành lập. 30 năm trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn hình thành và phát triển cũng là 30 năm 
BCH Đoàn trường lớn lên, trưởng thành và khẳng 
định vị thế là đơn vị vững mạnh trong khối Đoàn 
trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh đoàn, Đảng ủy, 
Ban giám hiệu nhà trường; trong những năm 
qua, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động có 
hiệu quả, có tính giáo dục cao, góp phần xây dựng 
những truyền thống tốt đẹp của trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn. Đoàn trường luôn chú trọng 
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn 
viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt 
tập thể và các buổi chào cờ đầu tuần bằng nhiều 

hình thức hấp dẫn như: Tổ chức các cuộc thi tìm 
hiểu theo chủ đề, tọa đàm, giao lưu, diễn kịch… 
Hàng năm, BCH đoàn trường đều tổ chức tuyên 
truyền thông tin, phổ cập kiến thức căn bản về 
pháp luật, biển đảo, bạo lực học đường, an toàn 
giao thông, hướng nghiệp, hậu quả của ma túy và 
các chất gây nghiện… Đó đều là những hiểu biết 
cần được trang bị cho học sinh. 

Hoạt động nổi bật của Đoàn trường là mạng 
lưới các câu lạc bộ (CLB) ra đời và phát triển mạnh, 
mở rộng nhiều lĩnh vực: học thuật, nghệ thuật, 
thể dục, thể thao, hoạt động xã hội… CLB là nơi 
tập hợp những đoàn viên có chung sở thích, đam 
mê. Các hoạt động của CLB nhằm tạo điều kiện 
cho các thành viên tham gia được thể hiện tài 
năng, khám phá chính mình và giao lưu kết bạn 
mới. Hiện nay, có 17 câu lạc bộ đang hoạt động 
tích cực và hiệu quả, tiêu biểu như là CLB Toán 

ĐOÀN THANH NIÊN 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QÚY ĐÔN

Sắc màu tuổi trẻ
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học, Thiên văn học, hùng biện tiếng Anh, Viết lách, 
Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Bóng rổ, Bóng đá, Acoustic, 
CLB nghiên cứu khoa học kĩ thuật…

Đoàn thanh niên nhà trường luôn tạo ra các 
sân chơi lành mạnh và sáng tạo nhằm phát triển 
kĩ năng mềm cho đoàn viên thanh niên, hướng 
tới mục tiêu giáo dục học sinh trường Chuyên vừa 
học giỏi vừa tự tin, năng động. Các giải đấu bóng 
rổ, bóng đá được tổ chức thường niên, thu hút sự 
quan tâm của học sinh toàn trường. Đặc biệt, vào 
ngày thành lập Đoàn 26/3 hàng năm, Đoàn trường 
luôn tổ chức Hội trại truyền thống với nhiều hoạt 
động thú vị, bổ ích, có tính giáo dục.

 Năm học 2019-2020, trong hoàn cảnh đại dịch 
covid-19, Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức 
thành công “Hội trại online” và chương trình 
“Rèn luyện Đoàn viên”. Năm học 2020-2021, Đoàn 
trường tổ chức mô hình Câu lạc bộ Khoa học Kĩ 
thuật và Sự kiện “Trao quà Tết – kết vòng tay” 
và tất cả các hoạt động này đều được Tỉnh đoàn 
ghi nhận, đánh giá rất cao. Đặc biệt, công trình 

nghiên cứu khoa học kĩ thuật “Cá nhân hóa thiết 
bị định vị đồ dùng cho học sinh khiếm thị” của hai 
đoàn viên Trần Tuấn Minh- học sinh lớp 12 Tin 
và Phạm Ngọc Anh- học sinh lớp 12 Toán 1, đã lọt 
Top 15 công trình xuất sắc nhất của Chương trình 
Tri thức trẻ vì giáo dục do Trung ương Đoàn phối 
hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Với những nỗ lực và thành tích đã gặt hái được, 
Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vinh dự 
được Tỉnh đoàn trao tặng Danh hiệu lá cờ đầu 
trong nhiều năm liền. Trải qua 30 năm xây dựng, 
phát triển, đến nay, Đoàn trường Chuyên đã khẳng 
định được vai trò quan trọng trong việc giáo dục 
toàn diện đối với đoàn viên thanh niên và xây 
dựng khối đại đoàn kết của học sinh trong toàn 
trường. Tổ chức Đoàn của nhà trường đã, đang 
và sẽ hoạt động nhiệt tình và có trách nhiệm; để 
luôn là điểm tựa, là nguồn sức mạnh tinh thần 
chắp cánh cho những ấp ủ hoài bão, những ước 
mơ cao đẹp của các đoàn viên thanh niên được 
bay cao, bay xa.
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 THÔNG TIN VỀ BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LQĐ QUA CÁC NHIỆM KỲ

STT Nhiệm kỳ Giáo viên phụ trách Đoàn Cán bộ Đoàn (học sinh) Thành tích
Cấp 

khen 
thưởng

1 1991-1992 Trần Quốc Lộc - ĐT: 0918379550  

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

UBND 
TPVT

2 1992-1993 Trần Quốc Lộc - ĐT: 0918379550  

3 1993-1994 Trần Quốc Lộc - ĐT: 0918379550  

4 1994-1995 Khuất Cao Hạnh - ĐT: 0913172016 Nguyễn Ái Thanh Đan - ĐT: 0903007794 
Mail: thanhdan.nguyenai@gmail.com

5 1995-1996 Khuất Cao Hạnh - ĐT: 0913172016 Nguyễn Ái Thanh Đan - ĐT: 0903007794 
Mail: thanhdan.nguyenai@gmail.com

6 1996-1997 Khuất Cao Hạnh - ĐT: 0913172016 Nguyễn Ái Thanh Đan - ĐT: 0903007794 
Mail: thanhdan.nguyenai@gmail.com

7 1997-1998 Lê Thị Tho - ĐT: 091827588 Phạm Ngọc Anh Chi - ĐT: 0942299955 
Mail: Anhchivt@gmail.com

8 1998-1999 Nguyễn Vân Anh 
FB: Van Anh Nguyen

Phạm Ngọc Anh Chi - ĐT: 0942299955 
Mail: Anhchivt@gmail.com

9 1999-2000 Nguyễn Vân Anh 
FB: Van Anh Nguyen

Phạm Ngọc Anh Chi - ĐT: 0942299955 
Mail: Anhchivt@gmail.com

10 2000-2001 Nguyễn Vân Anh 
FB: Van Anh Nguyen Đoàn Ngọc Hải

11 2001-2002 Nguyễn Vân Anh 
FB: Van Anh Nguyen Đoàn Ngọc Hải

12 2002-2003 Nguyễn Thị Hòa - ĐT: 0909504187 Đoàn Ngọc Hải

13 2003-2004 Nguyễn Thị Hòa - ĐT: 0909504187 Vũ Thị Phương Thảo

14 2004-2005 Quách Thị Mai - ĐT: 0913995518 Vũ Thị Phương Thảo

15 2005-2006 Quách Thị Mai - ĐT: 0913995518 Vũ Thị Phương Thảo

16 2006-2007 Nguyễn Thị Hải Hồng
ĐT: 0903098872

Nguyễn Viết Hồng Quân 
Mail: nguyenquan@ufm.edu.vn

17 2007-2008 Nguyễn Thị Hải Hồng
ĐT: 0903098872

Nguyễn Viết Hồng Quân 
Mail: nguyenquan@ufm.edu.vn

18 2008-2009 Hà Thị Diệu Thúy - ĐT: 0908938384  
Mail: dieuthuyxinh@gmail.com

Nguyễn Viết Hồng Quân 
Mail:nguyenquan @ufm.edu.vn

19 2009-2010 Hà Thị Diệu Thúy - ĐT: 0908938384  
Mail: dieuthuyxinh@gmail.com Vũ Ngọc Hải

20 2010-2011 Hà Thị Diệu Thúy - ĐT: 0908938384  
Mail: dieuthuyxinh@gmail.com Vũ Ngọc Hải

21 2011-2012

Hà Thị Diệu Thúy - ĐT: 0908938384  
Mail: dieuthuyxinh@gmail.com 
Nguyễn Sinh Hương  
(tháng 11/2011-tháng 5/2012) 
Mail: sinhhuongnguyen@gmail.com

1. Đỗ Hạnh Ngân - ĐT: 0933994596
Mail: dohanhngan@gmail.com 
2. Nguyễn Thị Phương Hiếu 
ĐT: 0907000961
Mail: hieu.ntp0705@gmail.com

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

UBND 
TPVT

22 2012-2013 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234, 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. Đỗ Hạnh Ngân - ĐT: 0933994596 
Mail: dohanhngan@gmail.com 
2. Nguyễn Thị Phương Hiếu  
Mail: hieu.ntp0705@gmail.com 
3. Phạm Lê Minh Khang 

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

Tỉnh 
Đoàn
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23 2013-2014 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. Đỗ Hạnh Ngân - ĐT: 0933994596 
Mail: dohanhngan@gmail.com 
2. Phạm Lê Minh Khang  
3. Nguyễn Lê Nhật Trâm 
Mail: jourdan9897@gmail.com 
4. Phan Kim Yến - ĐT: 083 748 3018 
Mail: yenpk.18@gmail.com

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

Tỉnh 
Đoàn

24 2014-2015 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. Nguyễn Đại Trường Thành  
Mail: thanh.dtng@gmail.com 
2. Phan Kim Yến - ĐT: 083 748 3018 
Mail: yenpk.18@gmail.com

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

UBND 
TPVT

25 2015-2016 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. PBT: Đào Phạm Khánh Linh 
ĐT: 0911471032  
Mail: daophamkhanhlinh1032@gmail.com 
2. Phan Kim Yến - ĐT: 083 748 3018 
Mail: yenpk.18@gmail.com

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

UBND 
TPVT

26 2016-2017 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234, 
Mail: havanmungvt@gmail.com

PBT: Đào Phạm Khánh Linh 
ĐT: 0911471032 
Mail: daophamkhanhlinh1032@gmail.com

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

Tỉnh 
Đoàn

27 2017-2018 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234, 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. PBT: Nguyễn Đặng Phúc Nguyên 
ĐT 0967 875 975.  
Mail: nguyendangphucnguyen20@gmail.com 
2. PBT: Đào Thảo Nhi - ĐT: 0397 056 905.  
Mail: daothaonhi141brvt@gmail.com

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

UBND 
TPVT

28 2018-2019 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. Nguyễn Cẩm Thy - ĐT: 0374 028 297 
Mail: nguyenthy.nct@gmail.com 
2. Kiều Thị Mỹ Hạnh - ĐT: 0328191125 
Mail: hkieu.2502@gmail.com. 

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.

Thành 
Đoàn

29 2019-2020 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234, 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. Kiều Thị Mỹ Hạnh - ĐT: 0328191125 
Mail: hkieu.2502@gmail.com  
2. Vũ Trường Giang - ĐT: 0947579040  
Email: giangthedev@outlook.com.vn 
3. Đặng Quỳnh Trang

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học.Đạt thành 
tích trong công tác 
phong trào “Sáng tạo 
trẻ”. Đạt đơn vị xuất sắc 
trong công tác đoàn và 
phong trào thanh niên 
khối trường học.

Tỉnh 
Đoàn

30 2020-2021 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234 
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. Đặng Quỳnh Trang - ĐT: 0909585605 
2. Ngô Thanh Tuấn  
Email: ngothanhtuan622014@gmail.com 
3. Trần Cẩm Nhi - ĐT: 0786 639 856.  
Mail: trancamnhi91004@gmail.com

Đạt thành tích xuất sắc 
trong công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên 
trường học. Mô hình 
xuất sắc.

Tỉnh 
Đoàn

31 2021-2022 Hà Văn Mừng - ĐT: 0908087234
Mail: havanmungvt@gmail.com

1. Bùi Thị Ngọc Hà - ĐT: 0399574240  
Email: buithingocha1008@gmail.com 
2. Trần Cẩm Nhi - ĐT: 0786 639 856.  
Mail: trancamnhi91004@gmail.com
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Kí túc xá trong tôi
Thầy VŨ DUY NGHĨA
Ban quản lí Kí túc xá, GV môn Thể dục

Từ khi trở thành người quản lí của kí túc xá Chuyên Lê Quý Đôn, thời gian 
tuy không dài nhưng trong tình cảm, suy nghĩ của bản thân mình, tôi lại 
chất chứa biết bao tình thương mến dành cho nơi này. Thứ tình cảm ấy 

có thể ví như cái cây sai trĩu quả, ngày càng ngọt lành.

Tôi không phải là người thầy đầu tiên quản lí nơi này để chăm lo đời sống 
tinh thần và sức khỏe cho các em học sinh mà là cô Tho và chị Ly; tiếp theo mới 
đến thầy Long và tôi - những người thầy của tổ Thể dục. Cả bốn chúng tôi - ban 
quản lí kí túc xá - vừa là những người thầy, người cô quản lí nề nếp, kỉ cương 
giúp kí túc xá vận hành tốt hơn nhưng đồng thời cũng vừa là người bạn đồng 
hành giúp đỡ các em học sinh trong ba năm trung học phổ thông. 
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Xuyên suốt quá trình làm quản lí ở nơi 
đây, khó có thể hình dung bằng hết tình 
cảm của tôi dành cho nơi này. Kí túc xá Đôn 
chuyên - về vai trò là thế, nhưng trên tất thảy, 
đó cũng là ngôi nhà thứ hai không chỉ của 
riêng bản thân mình, mà theo tôi nghĩ, đó 
còn là ngôi nhà thứ hai của các em học sinh 
tại ngôi trường này. Mỗi năm học trôi qua, 
Chuyên Lê Quý Đôn lại đón nhận khoảng 
900 học sinh học tập tại đây và trong ấn 
tượng của bất kì học sinh nào, hình ảnh kí 
túc xá cũng luôn hiện hữu. Trung bình có 
gần 140 em học nội trú và 750 học sinh lựa 
chọn hình thức bán trú tại trường. Chính 
vì vậy, kí túc xá đã trở thành nơi cung cấp 
phòng ốc nghỉ ngơi, sinh hoạt cho các em 
sau những giờ học căng thẳng chính khóa. 
Vì lẽ đó, ngôi nhà thứ hai này cũng đã trở 
thành nơi ghi dấu kỉ niệm cho bất kì học 
sinh nào tại Chuyên Lê Quý Đôn. 

Về diện mạo kí túc xá, tôi cho rằng rất ít 
những kí túc xá nào có điều kiện cơ sở vật 
chất đáp ứng cả về thể chất lẫn tinh thần 

cho các em học sinh như Lê Quý Đôn. Chỉ 
tính riêng về số lượng phòng ốc, kí túc xá 
đã được xây dựng với số lượng phòng khá 
lớn - 80 phòng, chia làm 4 khu (từ K1 đến 
K4) với chức năng khác nhau, bao gồm: 20 
phòng nội trú, 55 phòng bán trú và 5 phòng 
có sử dụng trang thiết bị cao cấp (điều hòa, 
tivi…) dành cho các đoàn thể từ tỉnh, thành 
phố khác về dạy và học tại trường cũng như 
cho học sinh tham dự đội tuyển học sinh giỏi 
quốc gia. Trung bình mỗi phòng dành cho 
học sinh bán trú sẽ có từ 12 đến 15 em, nội 
trú tối đa 8 học sinh một phòng. Điều này 
giúp cho không gian sinh hoạt chung giữa 
các học sinh với nhau trở nên thân thiện, 
cởi mở nhưng đồng thời cũng đảm bảo tính 
cá nhân, thoải mái cho các em. Ngoài trang 
thiết bị phòng ốc hiện đại và sạch sẽ, kí túc 
xá còn có khu thể dục thể thao (sân bóng 
rổ, bóng bàn, bóng chuyền), nhà bếp, khu 
giữ xe phục vụ nhu cầu ăn ở và học tập tại 
trường cho học sinh nội trú. 
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Đối với những em sống xa gia đình (ở 
thành phố Bà Rịa hoặc các huyện xa) lựa 
chọn nội trú nơi này, các thầy cô quản lí sẽ 
có nhiệm vụ giúp các em tuân thủ nội quy, 
kỉ luật của kí túc xá và trường học bằng việc: 
vào các buổi sáng, ban quản lí kí túc xá sẽ 
bấm chuông gọi học sinh dậy đi học đúng 
giờ; chiều sẽ vận động học sinh tham gia thể 
dục thể thao và những buổi tối học sinh sẽ 
tự học hoặc tham dự các lớp học thêm và 
về trước 22 giờ. Những hoạt động này giúp 
ban quản lí kiểm tra an ninh kí túc xá chặt 
chẽ và an toàn đối với các em học sinh hơn. 
Bên cạnh đó, các thầy cô cũng thường cùng 
các em học sinh tổ chức những hoạt động 
sinh hoạt tập thể thường niên ở đây, giúp 
cho các em cảm thấy vui vẻ và đầm ấm hơn 
như giao lưu đêm Trung thu hoặc Tất niên. 
Điều này giúp cho học sinh giữa các phòng 
trở nên gần gũi và thân thiết. Ngược lại, đối 
với học sinh bán trú có tiết chuyên đề vào 
các chiều thứ 2, 4, 6, ban quản lí kí túc xá 
cũng sẽ nhắc nhở nhắc em nghỉ ngơi vào 
mỗi buổi trưa và bấm chuông gọi các em 
dậy vào lúc 13:30 chiều nhằm giúp các em 
kịp giờ chuẩn bị di chuyển đến phòng học 
và bắt đầu học tập vào lúc 14 giờ.

Trong suy nghĩ của mình, tôi luôn nhận 
thấy các em học sinh dù nội trú hay bán trú 
đều là những học trò lễ phép, chăm ngoan; 
biết tuân thủ nề nếp, quy định của kí túc 
xá; luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau trong 
sinh hoạt và học tập, dù có đôi lúc tôi cũng 
khá bận lòng về vấn đề vệ sinh phòng ốc 
của các em. Chính vì vậy, nếu có thể thay 
đổi một điều gì đó, tôi luôn mong muốn các 
em sẽ biết cách tự rèn luyện bản thân, biết 
cân bằng hơn giữa việc học tập và thường 
xuyên dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ 
hơn thay vì phải lắng nghe những lời nhắc 
nhở từ ban quản lí. 

Với mỗi thế hệ học trò dưới mái trường 
Lê Quý Đôn, kí túc xá là nhà - nơi các em 
cảm thấy thoải mái, hạnh phúc; nơi chứng 
kiến những bước đi trưởng thành đầu tiên 
của các em. Và tôi tin, mỗi học sinh từng 
gắn bó với nơi đây, đều cảm thấy hài lòng, 
vui sướng khi lựa chọn kí túc xá nói riêng 
cũng như Chuyên Lê Quý Đôn nói chung 
làm nơi gửi gắm ước mơ và thời thanh xuân 
tươi đẹp. Để chính từ nơi đây, các em như 
những đàn chim sải cánh dài rộng bay cao, 
bay xa hòa vào vòm trời bao la…
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“Nhớ thuở xưa ngày hai buổi đến trường
Vô căn tin  làm một tô bún nhỏ
Ai đói thì xin thêm… nước phở
Tôi mơ màng nghe hương… mỡ hành phi!”
Hồi ấy, ngôi trường chuyên nho nhỏ tọa lạc 

trên con phố Trần Hưng Đạo hiền hoà xanh rợp 
bóng cây. Và cái căn tin be bé nằm khép nép ở 
một góc trường, kế bên phòng hội đồng. Thế cũng 
là dư sức phục vụ cho trên trăm “con thượng đế” 
của hơn chục lớp học và giáo viên trong trường.

Chủ quán, đầu bếp kiêm bưng bê là cô Hường, 
cô Mai (bà ngoại của cháu tui) và chú Nhã. Còn 
tui, ngoài chức năng chính là bảo vệ trường, đôi 

khi cần “làm từ thiện” thì kiêm luôn nhiệm vụ 
“bảo kê” cho các cháu học sinh chậm chân giờ ra 
chơi chưa kịp “có thực để vực đạo”, nên tranh thủ 
trốn tiết xuống căn tin ngồi rung đùi mà sì sụp…

Ngoài món chính là bún bò tái nạm, còn có 
đủ món ăn chơi. Nào là xôi; là trái cây đủ vị: mận 
– xoài – cóc - ổi; nào là “kính thưa các loại bánh”: 
mì-canh-ngọt-ướt… Giá hồi đó mà có mặt bằng, 
tui dám bàn với “hội đồng quản trị” mở “búp-
phê” không chừng! Những lúc vãn khách, cô Mai 
thiết bị, cô Vân kế toán và cô Mỵ công đoàn đến 
ký gửi món “dưa lê” để chào hàng; nghe nói cũng 
có thương hiệu!

NGUYỄN VĂN THANH 
Bảo vệ Trường chuyên Lê Quý Đôn

Nhịp điệu đời thường ở Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn

CĂN TIN - 
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Khách hàng đa phần là học trò. Giờ ra chơi, tui 
vừa dứt tiếng trống báo hết tiết, chưa kịp quăng 
dùi (í quên, cất dùi) đã thấy các “con trời” mặt 
mày phờ phạc, tay ôm bụng, chân nọ đá chân kia 
ùn ùn phóng đến căn tin, chen chúc nhau để nạp 
năng lượng. Mấy đứa chậm chân đứng ngơ ngác 
như gà con đợi mẹ bới tìm giun cho. Mấy đứa 
chậm nhai thì vừa bưng tô bún húp vội vừa dáo 
dác hỏi nhau “Trống đánh chưa mày?”. Vậy mà 
cũng có khối đứa bình chân như vại, trống vào 
tiết lâu rồi mà vẫn nhẩn nha nhai xoài, cóc hoặc 
cố khua muỗng trục vớt vài cọng bún còn sót lại. 
Báo hại đội sao đỏ phải vất vả săn đuổi như lùa 
bọn vịt trời!

Trong trường có mấy phòng ở của học sinh nội 
trú, chủ yếu dành cho các cháu ở huyện xa. Có vài 
cháu thường xuyên ăn ký sổ đợi người thân giải 
cứu cuối tuần. May là chủ quán tốt bụng nên tui 
không phải kiêm nhiệm thêm nghề “đòi nợ thuê”. 
Hic, nhà bao việc!

Giáo viên của trường thi thoảng cũng ghé căn 
tin đổi món. Khách hàng thân thiết ngoài cô Mỵ 
dạy Hoá, cô Mai Thiết bị, cô Vân Kế toán…; còn 
có cô Hoà Thể dục, cô Dung Sinh,… Khách VIP 
thì có Ban giám hiệu (cô Trang, thầy Thanh, cô 

Lương), được ưu ái ship hàng miễn phí đến tận 
phòng. Có lẽ nhờ thế mà thương hiệu “căn tin góc 
tường trường chuyên” không ngừng được nâng 
tầm! Cũng nhờ nhà trường có chế độ học bổng 
cho học sinh giỏi mà góp phần tăng trưởng kinh 
tế cho căn tin một cách bền vững! Và tui cũng tin 
chắc rằng căn tin trường mình góp phần giúp 
các cháu đủ sức khoẻ, đủ lông cánh mà bay nhảy 
khắp mọi phương trời!

Ba mươi năm thấm thoát trôi qua… Cùng với 
cô Nhàn tạp vụ kiêm bảo vệ đời đầu, tui đã chứng 
kiến biết bao là chuyện hỉ-nộ-ái-ố của “lũ học trò” 
nơi căn tin - nơi minh chứng cho định lý: “Con 
đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là bao tử!”. 
Có niềm vui chung bên dĩa bánh trái mừng sinh 
nhật bạn, có sự dõng dạc “vô tư đi” vì vừa… lĩnh 
học bổng, có nỗi buồn “ăn xả xui” vì điểm kiểm 
tra thấp và có cả những chuyện hờn giận vu vơ 
của tuổi học trò,… Tất cả rồi sẽ chìm vào ký ức, 
nhưng tui tin chắc những kỷ niệm ấy sẽ hào hứng 
sống dậy khi bạn bè hội ngộ, khi tình cờ đọc được 
những dòng chuyện “bây giờ mới kể” này. Và tôi 
cũng mãi… khó có thể già khi mà luôn được sống 
và làm việc trong môi trường thân thương này.
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Là một cựu học sinh chuyên Anh trưởng thành từ trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, đối 
với tôi, trường là một phần tuyệt đẹp trong kí ức, với hình ảnh một ngôi trường cổ kính, 
nhỏ nhắn, xinh đẹp với tán cây mát rượi. Trường nhỏ nên qua các dãy hành lang của 

ba khu phòng học quây cùng vào một mặt sân, đám học trò biết mặt nhau gần hết dù không 
cùng một lớp. Ngay chính tại “góc sân” cấp III nhỏ hẹp này, là nơi tôi dần khám phá được bản 
thân mình một cách trọn vẹn, về tình yêu với nghệ thuật, về các hoạt động xã hội ý nghĩa, để 
mạnh mẽ khẳng định mình, vươn ra “khoảng trời” rộng lớn trong tương lai. 

Còn nhớ những đêm diễn Văn nghệ dưới ánh đèn tỏ mờ, trên bục sân khấu đơn sơ, tôi hóa 
thân vào cánh cò, vào các vai kịch đa dạng trong tiếng hò reo cổ vũ của bạn bè, thầy cô. Những 
tác phẩm nghệ thuật đầu đời dù chưa được như mong muốn của bản thân, nhưng niềm khích lệ 
và tình cảm mến thương đó của tập thể thực sự đã cho tôi một vùng trời để thỏa sức bay lượn, 

Lê Quý Đôn- 

Nơi tôi nhận ra mình
Nghệ sĩ LAN PHƯƠNG 
(Học sinh chuyên Anh, 
niên khóa 1998-2001)
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thăng hoa, để giờ đây có được một Nghệ sĩ Lan 
Phương tự tin cống hiến. Ngoài thời gian học tập 
được đầu tư bài bản, trường Chuyên Lê Quý Đôn 
còn là một không gian mở cho những học sinh 
như tôi được khai phá những phương diện mới 
mẻ. Còn nhớ tôi đã thành lập nhóm từ thiện “Bồ 
câu xanh”, tạo ra các hoạt động giúp ích cho cộng 
đồng. Nhóm học sinh chúng tôi khi ấy đã tự mở 
lớp học tình thương, quyên góp và bán sách báo 
cũ để mua quần áo, đồ dùng học tập cho trẻ em 
nghèo ở các vùng ven biển Thành phố Vũng Tàu; 
chúng tôi trực tiếp thăm hỏi, trao tặng tiền cho 
các gia đình có công với cách mạng. Những hoạt 
động thiện nguyện ấy cho tôi những trải nghiệm 
quý báu, để sống thật hơn với nghiệp diễn sau này.

Nhớ về mái trường Chuyên Lê Quý Đôn, tôi 
yêu biết bao những buổi hội trại, nơi mỗi lớp cùng 
hợp sức lên kế hoạch, tự làm các món ăn để bán, 
tự chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để biểu diễn,… 

Từ những ngày hội trại năm ấy, chúng tôi tự học 
hỏi lẫn nhau mà lớn lên, đôi khi tương tư nhau 
qua những câu trêu ghẹo tuổi học trò. Tôi còn học 
được tinh thần nhiệt huyết, tận tụy và lặng thầm 
cống hiến cho sự nghiệp của tất cả các thầy cô giáo 
trường Chuyên. Nhờ đó, tôi càng thấm thía rằng: 
Khi ta hết lòng – Ta sẽ thành công! 

Mỗi con người, mỗi góc nhỏ trường Lê Quý 
Đôn đều tạo thành kí ức tuyệt đẹp và ngọt ngào 
thời đi học trong tôi. Các thế hệ học sinh hôm 
nay ơi, các em hãy trân trọng những ngày tháng 
đó, vì nó sẽ không quay lại lần thứ hai trong đời. 
Ba năm dưới mái nhà chung này là thời gian tạo 
nên con người các em, giúp các em tự tin khám 
phá chính mình; trải nghiệm và học hỏi dần các 
mối quan hệ trong cuộc sống. 

Thương chúc quý Thầy Cô và các thế hệ học 
sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn vững 
vàng, hạnh phúc và thành công!



CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

TINH HOA 
VÀ TÂM HUYẾT
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Thầy LÊ QUỐC HÙNG 
Nguyên Hiệu trưởng

Chuyên Lê Quý Đôn - 

Hòa vào 
biển lớn

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập 
trường Chuyên Lê Quý Đôn, bản thân 
tôi cảm thấy thật bồi hồi nhớ lại những 
tháng ngày gắn bó với ngôi trường 
này. Là Hiệu trưởng thứ ba của trường, 
với khoảng thời gian 8 năm 2 tháng 
(01/9/2010 - 01/11/2018) làm việc tại 
trường, tôi đã cùng các cộng sự luôn 
nỗ lực hết mình để xây dựng thương 
hiệu cho ngôi trường chuyên của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng phát 
triển. Sau 2 năm rưỡi rời xa trường về 
nghỉ hưu, những kỉ niệm vui buồn về 
ngôi trường cứ lẫn lộn hiện về trong 
tâm trí, tôi loay hoay mãi, không biết 
bắt đầu từ đâu…

1. Vài nét lịch sử 
Cá nhân tôi đã giảng dạy, làm quản lý và gắn 

bó với các trường cấp 2-3 Trần Nguyên Hãn và 
Trung Học Vũng Tàu cả một thời thanh xuân. 
Nhất là với trường Trung Học Vũng Tàu, đi từ 28 
Thống Nhất (nay là trường THCS Vũng Tàu), đến 
163/32 đường Lê Hồng Phong (nay là trường Tiểu 
Học Lý Tự Trọng - Trên đường 2/9) và rồi khi làm 
Hiệu trưởng thì đi tìm ra khu đất tuyệt đẹp ở gần 
bãi sau - đặt luôn địa chỉ là số 9 đường Thi Sách 
(mà hiện nay các bạn hay gọi là VT3 để phân biệt 
với các lứa học trò đã từng học ở các địa điểm 
trước của trường là VT1 và VT2). Tưởng rằng mình 
sẽ gắn bó nơi này suốt quãng đời còn lại, nhưng 
trường chuyển ra nơi mới được 2 năm, khi cây cỏ 
bắt đầu xanh tươi, bén rễ trên quả đồi toàn bê tông 
và cát trắng, mọi hoạt động mới đi vào nề nếp, tính 
cho phép mình xả hơi sau thời gian quá vất vả, thì 
nhận được quyết định của chủ tịch UBND tỉnh… 
về làm Hiệu trưởng trường Chuyên Lê Quý Đôn.
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Ngẫm nghĩ, có lẽ tôi là người có nhân duyên 
với ngôi trường Chuyên Lê Quý Đôn này. Cách đây 
tròn 30 năm, vào tháng 5 năm 1991, Ban giám hiệu 
trường THPT Vũng Tàu chúng tôi (gồm 3 người 
là thầy Trần Văn Tư, cô Đậu Thị Lệ Trang và tôi) 
được giao nhiệm vụ “Xây dựng đề án và bộ khung 
nhân sự từ trường THPT Vũng Tàu để thành lập 
trường Chuyên của Tỉnh”. Mất cả tháng thảo luận 
ai đi, ai ở, tên trường là gì Lê Hồng Phong, Chu 
Văn An, Lương Thế Vinh, Nguyễn Du hay Lê Quý 
Đôn…, cuối cùng chốt được phương án bộ khung 
của trường Chuyên mới: cô Đậu Thị Lệ Trang đi 
làm Hiệu trưởng cùng với 3 tổ trưởng chuyên môn 
(trong số 6 tổ trưởng của trường Trung Học Vũng 
Tàu khi đó) và một số thầy cô giỏi (thầy Trần Hữu 
Thạnh - TT Toán, cô Nguyễn Thị Diệp - TT Văn, 
cô Phan Thị Lương - TT Sử Địa CD)… và rồi ngày 
19/8/1991, ông Đỗ Quốc Hùng - Phó chủ tịch UBND 
Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo đã ký quyết định 
số 321/QĐUB thành lập trường Chuyên Lê Quý 
Đôn, đặt cơ sở tại số 58 đường Trần Hưng Đạo. Để 

trường Chuyên hoạt động được tốt, ngay từ đầu, 
ngoài việc tuyển sinh mấy lớp 10 thì trường còn 
tiếp nhận các lớp 6-9 chuyên-chọn của trường 
cấp 1-2 Hạ Long tách ra với người phụ trách là 
thầy Đỗ Thanh làm Hiệu phó, cùng với một số 
thầy, cô đang giảng dạy.

2. Những ngày đầu về trường
Tôi về nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng trường 

Chuyên Lê Quý Đôn tại 58 Trần Hưng Đạo vào 
ngày thứ Tư 01/9/2010, chỉ có 2 người bàn giao 
trường cho tôi là thầy Đỗ Thanh (HT cũ) và bác 
Nguyễn Văn Thanh (bảo vệ) từ 8h đến 8h15’. Khi 
đó cả trường đang nghỉ lễ, đi vòng quanh trường 
không một bóng người với tâm trạng cô đơn và 
trăn trở với nhiệm vụ nặng nề của UBND Tỉnh 
giao là phải hoàn thiện cơ sở mới của trường cách 
đó 10km cùng với đề án phát triển trường Chuyên 
cho 10-20 năm tiếp theo…

Trong vòng một năm, vừa phải duy trì 
hoạt động của trường ở 58 Trần Hưng Đạo, 
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vừa phải lăn lộn với việc hoàn thiện xây dựng cơ 
sở mới với một nơi quá rộng lớn và quá xa trung 
tâm, hàng tuần tôi đều phải chạy lên để kiểm tra 
việc xây dựng… Riêng đối với tượng cụ Lê Quý 
Đôn thì việc chọn mẫu nào, làm bằng chất liệu gì, 
đặt ở đâu… cũng mất hàng chục cuộc họp, cuối 
cùng chọn đặt bằng đá trắng nguyên khối nặng 
8,8 tấn ở Non Nước, Đà Nẵng. Các nghệ nhân điêu 
khắc hoàn chỉnh xong mới chở vào, phải mất hai 
ngày, dùng cần cẩu loại lớn mới đưa được tượng 
cụ lên nơi cao nhất trên đỉnh đồi như hiện nay.

Rồi tôi cùng các thầy cô trong Ban giám hiệu 
và các thầy cô Tổ trưởng phải lăn lộn đi học ở hàng 
chục trường chuyên nổi tiếng từ Nam ra Bắc, ở 
trong và ngoài nước để viết đề án “Xây dựng và 
phát triển trường Chuyên Lê Quý Đôn cho 10-20 
năm tiếp theo”.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch phát triển toàn 
diện cho trường, bắt đầu từ việc tổ chức nề nếp, 
chất lượng và bổ ích cho học sinh các phong trào 
văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ và các 
hoạt động xã hội do học sinh tự quản, đến việc 
nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cả thầy và trò 
theo định hướng hội nhập quốc tế. Quan trọng 

bậc nhất vẫn là nâng cao chất lượng chuyên môn. 
Chúng ta đã kết nghĩa với hai trường chuyên nổi 
tiếng nhất nước, hàng năm trường chuyên Khoa 
học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia Hà Nội đã 
đưa hàng chục thầy cô giỏi như thầy Quốc, thầy 
Hùng, thầy Tuấn, thầy Thọ, thầy Thịnh, cô Hương, 
cô Vân, cô Huyền… do chính thầy hiệu trưởng 
Nguyễn Vũ Lương dẫn đoàn vào dạy cho chúng 
ta cả tuần. Trường Phổ thông Năng khiếu TP. Hồ 
Chí Minh thì có thầy Lê Bá Khánh Trình, Trần 
Nam Dũng, đặc biệt là thầy Nguyễn Thanh Hùng 
đã về dạy cho đội tuyển Tin vào bất cứ khi nào 
chúng ta cần.

Ngay từ năm 2011, kết quả đạt được đã không 
phụ công sức của Thầy-Trò với những ngôi sao 
sáng, đó là: Tháng 3 năm 2011, đạt 2 giải nhì HSG 
Quốc Gia (Lưu Minh Vương môn tiếng Anh và 
Nguyễn Hoàng Huy môn Vật lý). Vũ Ngọc Hải 
12 chuyên Toán là Bí thư Đoàn trường đạt giải 
3 môn Sinh và là trò đầu tiên được kết nạp vào 
Đảng. Lê Hoàng Nam 11 chuyên Toán đạt Huy 
chương Đồng trong kỳ thi nghiên cứu khoa học 
Châu Á tại Hàn Quốc (tháng 7 năm 2011 tại Hàn 
Quốc)… Đây chính là động lực và niềm tin rất lớn 
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cho Thầy-Trò của trường Chuyên Lê Quý Đôn tiếp 
tục chinh phục những đỉnh cao mới.

3. Bước ngoặt
Cơ sở mới của trường trên đường 3/2 được gấp 

rút hoàn thành đưa vào sử dụng để chào mừng 
trường tròn 20 tuổi, cũng là công trình chào mừng 
20 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ ngày chủ nhật 20/11/2011, thầy trò bắt đầu 
tiếp nhận và di chuyển hồ sơ, đồ dùng thiết bị… 
lên cơ sở mới.

Đúng 8h ngày thứ Sáu 25/11/2011, thầy trò 
trường Chuyên Lê Quý Đôn đã long trọng tổ chức 
Lễ khánh thành trường mới với sự tham dự và 
chứng kiến của lãnh đạo Tỉnh, thành phố Vũng 
Tàu, đại diện các ban ngành, lãnh đạo các trường, 
phụ huynh học sinh và bạn bè thân thiết, gắn 
bó với trường. Đây thực là một ngày hội trang 
trọng, phấn khởi và đáng nhớ của thầy trò trường 
Chuyên Lê Quý Đôn.

Chuyển từ cơ sở cũ chỉ với diện tích hơn 
3000m2 đến cơ sở mới với diện tích gấp 30 lần, 
ai cũng cảm thấy choáng ngợp. Tiếp nhận, vận 
hành, khai thác và tiếp tục hoàn thiện với 8 khu 
chức năng: khu Hiệu bộ - Văn phòng, khu các lớp 
học, khu thí nghiệm thực hành, khu nhà ăn, khu 
ký túc xá, khu hội trường, khu đồi và tượng đài, 
khu nhà thể thao đa năng. Chỉ riêng việc vẽ sơ đồ 
trường, đặt tên cho các nhà (nhà A, B1 B2, C1-C5, 
K1-K4,…), gắn số cho từng phòng cũng mất mấy 
tháng mới thấy hợp lý và hoàn chỉnh… Khuôn 
viên trường quá rộng, vì thế nên mặc dù đang ở 
trong trường nhưng thầy, cô, học trò toàn phải gọi 
điện thoại mới tìm ra nhau, nhiều thầy cô đến giờ 
vào lớp rồi mà tìm mãi mới thấy lớp mình dạy.

Những ngày đầu dạy, học và làm việc ở ngôi 
trường mới thật sự bỡ ngỡ và vất vả. Chỉ riêng 
việc đi lại, ăn uống, ở nội trú, bán trú thôi mà ban 
giám hiệu chúng tôi lắm lúc đã thấy kiệt sức (khi 
đó trường có 3 hiệu phó là cô Phan Thị Lương, 
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thầy Hoàng Quốc Khánh và thầy Nguyễn Văn 
Cộng, giờ các thầy cô đều đã nghỉ hưu)…

Đến nỗi trong diễn văn bế giảng năm học đó, 
tôi đã than thở với thầy cô, học sinh và phụ huynh 
của trường là: “Năm học 2011-2012 của trường ta 
đã kết thúc. Hôm nay, Thầy trò chúng ta có mặt 
đông đủ tại nơi này để long trọng tổ chức Lễ bế 
giảng năm học.

Đây là năm học diễn ra rất nhiều sự kiện quan 
trọng và chắc chắn những sự kiện đó sẽ là những 
dấu ấn quan trọng trong lịch sử của trường chuyên 
chúng ta. Nhớ mới buổi nào vào đầu năm học, 
Thầy -Trò chúng ta còn đang gần gũi cùng nhau 
sinh hoạt trong một ngôi trường cũ kỹ, nhỏ hẹp 
với những cây bàng già xù xì nhưng đầy những kỷ 
niệm thân thương tại 58 Trần Hưng Đạo, thế rồi 
từ ngày 25/11/2011 thầy trò chúng ta đã chuyển 
về một nơi xa lạ, hoang vắng này, cách trường cũ 
gần 10 km. Hơn 5 tháng qua, chúng ta đã phải 
làm quen với rất nhiều thứ, phải khắc phục rất 
nhiều khó khăn, từ việc đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi 
đến việc học hành, dạy dỗ, có những lúc tưởng 
chừng khó mà vượt qua được, chắc là sẽ còn phải 
một thời gian khá lâu nữa, nơi đây mới trở thành 
ngôi trường tiện lợi và yêu quý của chúng ta. Hôm 
nay, tôi cũng xin thú nhận rằng sau mấy tuần đầu 
chuyển về đây, tôi luôn lo sợ và đã chuẩn bị tinh 
thần để ký cho những em HS, những thầy cô giáo 
có hoàn cảnh khó khăn và sức khỏe yếu chuyển 
về những trường ở gần nhà. Song thật là may mắn 
cho đến giờ phút này, 793 em học sinh cùng với 
84 thầy cô giáo, chưa có ai vì xa xôi khó khăn mà 
rời bỏ ngôi trường này, tôi xin thành thật cảm ơn 
các em và các thầy cô đã vì ngôi trường chuyên 
Lê Quý Đôn này.”

4. Ra khơi
Với cơ ngơi rộng lớn và hoàn thiện, chúng ta 

đã mở rộng qui mô đào tạo, từ 24 lớp lên 36 lớp và 
bỏ hệ không chuyên, mỗi khối có 12 lớp chuyên 
mà trước đó chỉ có 6 lớp chuyên và 2 lớp không 
chuyên. Chúng ta cũng được UBND Tỉnh bổ sung 
tăng thêm chế độ cho cả thầy và trò. Tuyển thêm 
cho trường nhiều thầy cô giỏi, trẻ đầy nhiệt huyết 

như: cô Lương Thị Lệ Hằng - Hiệu phó, cô Nguyễn 
Sinh Hương - Sử, cô Trịnh Thị Thanh, cô Đỗ Thúy 
Dương - Văn, thầy Lê Kiều Hưng - Hóa, cô Nguyễn 
Thị Hồng Quyên - Tin… đã tạo nên những sinh 
khí mới, mạnh mẽ và liên tục chinh phục các đỉnh 
cao. Chỉ riêng môn Thể dục, có thêm 3 thầy Hà 
Văn Mừng, Nguyễn Bá Long và Vũ Duy Nghĩa thì 
đội bóng đá và bóng chuyền của các thầy trường 
mình đã luôn vô địch trong các kỳ hội thao 20/11 
của các trường ở thành phố Vũng Tàu. 

Trên những nền tảng vững chắc từ đội ngũ 
giáo viên giỏi và tâm huyết, đến chất lượng cao và 
say mê học tập của học trò, chúng ta cũng đã làm 
nảy nở những bông hoa “độc-lạ”, đó là: Năm 2014 
có trò Phạm Quốc Đạt 12 chuyên toán nổi tiếng 
với những bài thơ “Đơn xin nghỉ học bằng thơ”, 
“Tóm tắt truyện Kiều bằng thơ”,… Năm 2015 có 
Nguyễn Hữu Quỳnh Hương học trò lớp 12 chuyên 
Toán nhưng đã đạt giải Nhì môn Văn Quốc Gia,… 
cũng đã làm cho danh tiếng của trường không 
ngừng vang xa.

Với sự đoàn kết, đồng lòng của tất cả thầy cô, 
học sinh và phụ huynh, chúng ta quyết tâm phải 
làm cho bằng được: Xây dựng ngôi trường chuyên 
Lê Quý Đôn với những cảnh quan tuyệt đẹp, với 
những hoạt động phong phú, hợp lý và bổ ích. 
Nhất là với chất lượng hàng đầu trong khu vực 
miền Nam: số lượng và chất lượng học sinh vào 
Đại học, học sinh có học bổng đi du học, các giải 
học sinh giỏi cấp Khu vực và cấp Quốc Gia… để 
trường Chuyên Lê Quý Đôn sẽ là ngôi trường 
đáng ngưỡng mộ, mơ ước của học sinh và phụ 
huynh của Tỉnh nói chung và của thành phố Vũng 
Tàu nói riêng. Để trường đẹp như bây giờ, tôi vô 
cùng cảm động với sự chung sức gắn bó và yêu 
thương ngôi trường của cả Hội đồng giáo dục, 
phụ huynh và bạn bè của trường. Tôi nhớ từng 
cây của các thầy cô trồng tặng: cây Phượng của 
thầy Quách Thái Khoa, cô Vũ Thị Mỵ, cô Vũ Thị 
Thực, cô Nguyễn Thị Thu Hương; cây Lộc vừng 
của thầy Đinh Hữu Cẩm, thầy Nguyễn Văn Bằng, 
cây Khế của cô Nguyễn Thị Liên Hương; cây Bàng 
của cô Trương Thị Mỹ Tiên; cây Kơ Nia và dãy cây 
Sưa của anh Mai Thanh Quang; cây bông sứ và 
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Bàng vuông của anh Phạm Văn Súy; các cây hoa 
Hồng, Phong lan của các cô Cao Mai Hương, Hà 
Thị Diệu Thúy, Nguyễn Sinh Hương; dãy cây Hoa 
Anh Đào của các học trò nhận học bổng du học 
Nhật Bản do thầy Quách Thái Khoa thiết kế,…

Nhớ lần đầu họp hội đồng giáo dục khi mới về 
trường, tôi đã tâm sự và mong muốn với các thầy 
cô rằng: Trường nào cũng có những điều hay mà 
chúng ta nên chắt lọc để học tập, nhưng không 
nên so sánh, ganh đua với các trường trong tỉnh 
như THPT Châu Thành, THPT Vũng Tàu… mà 
phải quyết ra biển lớn, phấn đấu bằng và vượt 
các trường chuyên trong khu vực.

Và giờ này, chúng ta đã và đang làm được điều 
đó.

5. Vài dấu ấn đáng nhớ của trường
* Chinh phục giải Quốc Tế:

- Nghiên cứu Khoa học: Lê Hoàng Nam 11 
chuyên Toán đạt Huy chương Đồng trong kỳ thi 
nghiên cứu khoa học Châu Á tại Hàn Quốc (tháng 
7 năm 2011 tại Hàn Quốc).

- Cờ vua: Nghiêm Thảo Tâm đạt Huy chương 
Bạc năm 2018 và năm 2019 đạt Huy chương Vàng 
giải cờ vua trẻ Châu Á.

- Toán: Hoàng Hữu Quốc Huy lớp 12 chuyên 
Toán 1 Thủ khoa, Huy chương Vàng Toán Quốc 
Tế IMO 2017 (tháng 7/2017 tại Brazil).

* Chinh phục 2 giải Nhất HSG cấp Quốc Gia: 

Năm 2016-2017, Lê Quang Trí giải Nhất HSGQG 
môn Anh Văn và Hoàng Hữu Quốc Huy giải Nhất 
HSGQG môn Toán.

* Chinh phục giải khu vực Olympic 30/4: 2 
lần xếp thứ nhì.

- Năm 2012 (Olimpic 30/4 lần thứ 18): Xếp thứ 
Nhì với 49 huy chương (29 HC Vàng).

- Năm học 2016-2017: Xếp thứ Nhì với 49 huy 
chương (29 huy chương Vàng)/ 65 trường dự thi.

* Chinh phục nhiều giải nghiên cứu Khoa 
học kỹ thuật nhất: Năm học 2016-2017, cấp Tỉnh 

12 giải (8 giải Nhất), cấp Quốc Gia 7 giải (5 giải 
Nhất, 2 giải Nhì).

* Học sinh chinh phục được học bổng toàn 
phần cao của các trường có uy tín trên thế giới: 

Năm học 2016-2017: Nguyễn Minh Nhật - 12 
Toán 1 đạt học bổng hơn 300.000USD của trường 
Đại Học Corlell; Lê Thu Uyên - 12AV1 đạt học 
bổng hơn 4 tỷ đồng của Đại Học Mount Holyoke 
College của Mỹ. Đặc biệt, trò Nguyễn Thanh Mai 
đã đậu thủ khoa vào trường Đại Học APU - Nhật 
Bản, được nhận học bổng toàn phần đặc biệt của 
trường và được thay mặt 800 sinh viên quốc tế 
đọc bài phát biểu trong lễ khai giảng của trường.

* Bên cạnh đó, trường Chuyên Lê Quý Đôn 
còn có những sự kiện khó quên như:

+ Năm học 2011-2012: Đăng cai tổ chức kỳ thi 
Olympic 30/4 truyền thống lần thứ 18 (6-9/4/2012) 
với qui mô hoành tráng nhất, thành công nhất 
so với 17 lần trước, thầy - trò của 120 trường với 
4000 thí sinh dự thi, trong đó có 32 trường chuyên 
của cả miền Nam đã rất trân trọng và cảm phục 
thầy - trò và ngôi trường của chúng ta. Đây là kỳ 
thi mà mới chỉ có một số tỉnh, thành phố Hồ Chí 
Minh, Huế, Đà Nẵng dám đăng cai tổ chức.

+ Năm học 2016-2017: Tổ chức Kỷ niệm 25 năm 
thành lập trường và đón nhận Huân chương lao 
động hạng Nhì.

+ Là nơi tổ chức hầu hết các hội nghị và các 
kỳ thi của Tỉnh.

+ Đón Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân về dự khai giảng và thăm trường vào ngày 
5/9/2016.

+ Đăng cai tổ chức kỳ thi Nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật cấp Quốc Gia: Có lẽ chúng ta là trường 
chuyên đầu tiên dám đăng cai tổ chức, vì các kỳ 
thi này thường tổ chức ở các trường Đại học.

+ Tổ chức cắm trại truyền thống (25-26/3/2017) 
chung và giao lưu với Thầy-Trò trường Phổ Thông 
Năng Khiếu thành phố Hồ Chí Minh tại trường 
của chúng ta.
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+ Tổ chức giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu

+ Đón Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo 
Phùng Xuân Nhạ về thăm trường.

Có được những thành tích đáng kể đó, tôi 
thật sự cảm động với sự tận tụy, cống hiến hết 
mình của các Thầy Cô trong Hội đồng giáo dục, 
các cán bộ nhân viên của trường. Đặc biệt là các 
“thủ lĩnh” đã gắn bó cùng tôi với nhiều kỷ niệm 
hồi hộp, vất vả, vui buồn: Phụ trách chuyên môn 
với cô Lương, thầy Khánh, cô Hằng; môn Toán 
với thầy Bằng, thầy Viên, thầy Vinh, thầy Chiến; 
môn Hóa với thầy Trung, cô Hương, thầy Hưng; 
môn Văn với cô Thanh, cô Dương, cô Dung, cô 
Hợp; môn Anh với cô Tuyền, cô Chi Lan; môn 
Tin với thầy Huy, cô Quyên; môn Sinh với cô Cao 
Hương,… công tác Đoàn, MC và Văn thể mĩ với 
thầy Mừng, cô Diệu Thúy, cô Sinh Hương, cô Lệ 
Hằng…; Ký túc xá với thầy Long, thầy Nghĩa; Văn 
phòng với cô Hà, cô Yến, bác Hòa…

Trường Chuyên Lê Quý Đôn tròn 30 tuổi, 20 
năm ở cơ sở cũ (58 Trần Hưng Đạo) và 10 năm ở 
cơ sở mới trên đường 3/2 (nơi trường hiện nay), 

biết bao người đã từng gắn bó với ngôi trường này, 
nhiều thầy cô đã nghỉ hưu, nhiều thế hệ học sinh 
đã trưởng thành và tung bay khắp các phương 
trời. Biết bao kỷ niệm vui, buồn đã từng gắn bó 
với chúng ta.

Ba mươi năm xây dựng và phát triển, Thầy - 
Trò trường chuyên Lê Quý Đôn của chúng ta đã 
không ngừng vun đắp để trường ngày càng đẹp 
hơn, ngày càng chinh phục những thành tích cao 
hơn trên mọi lĩnh vực.

Nằm bên con đường hoa giấy thơ mộng đi vào 
trung tâm thành phố Vũng Tàu, trường Chuyên Lê 
Quý Đôn ngày nay luôn là một điểm nhấn đẹp cả 
về phong cảnh lẫn uy tín và chất lượng giáo dục.

Chúng tôi, những người đã từng gắn bó một 
thời với trường, luôn tự hào, tin tưởng và hy vọng 
Thầy-Trò của trường ngày nay sẽ làm cho trường 
ngày càng đẹp hơn, là ngôi trường đáng tự hào 
của chúng ta và là ngôi trường mơ ước của phụ 
huynh và các thế hệ học trò tương lai.

Vũng Tàu, tháng 5 năm 2021
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Lê Quý Đôn- 
    Niềm tự hào
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Các khen tặng khác
2009 Bằng khen của Bộ giáo dục 2009 Quyết định số: 4693/QĐ-BGD&ĐT

2011 Tập thể Lao động xuất sắc- 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ Quyết định số: 504/QĐ-SGDĐT ngày 5/8/2011

2012 Tập thể Lao động xuất sắc- 
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ Quyết định số: 800/QĐ-SGD ngày 25/7/2012

2013
Cờ thi đua UBND tỉnh Quyết định số: 1673/QĐ-UBND ngày 5/8/2013
Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số: 1582/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

2014
Tập thể Lao động Tiên tiến Quyết định số: 520/QĐ-SGDĐT ngày 17/6/2014
Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số: 1438/QĐ-UBND ngày 14/7/2014
Cờ thi đua xuất sắc cấp THPT Quyết định số: 1624/QĐ-UBND ngày 14/7/2014

2015
Tập thể Lao động Tiên tiến Quyết định số: 476 /QĐ-SGD ngày 22/6/2015
Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số:1827 /QĐ-UBND ngày 13/8/2015
Cờ thi đua xuất sắc cấp THPT Quyết định số: 1899 /QĐ-UBND ngày 19/8/2015

2016

Bằng khen của Bộ giáo dục 2016 Quyết định số: 3312/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/9/2016
Tập thể Lao động Tiên tiến Quyết định số: 441/QĐ-SGDĐT ngày 19/6/2016
Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số: 2107/QĐ-UBND ngày 5/8/2016
Cờ thi đua xuất sắc cấp THPT Quyết định số: 2124/QĐ-UBND ngày 5/8/2016

2017
Tập thể lao động tiên tiến Quyết định số: 474b/QĐSGDĐT ngày 30/6/2017
Tập thể lao động xuất sắc Quyết định số: 2289/QĐ-UBND ngày 14/8/2017
Cờ thi đua xuất sắc cấp THPT Quyết định số: 2288/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

2018
Bằng khen của Bộ giáo dục 2018 Quyết định số: 4512/QĐ BGD&ĐT ngày 19/10/2018
Cờ thi đua của UBND Tỉnh Quyết định số: 2340/QĐ-UBND ngày 22/8/2018

2020 Giấy khen của Giám đốc  
Sở Giáo dục tỉnh BRVT 2020 Quyết định số: 352/QĐ-SGDĐT ngày 24/06/2020

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ
- HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (2008).
- HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (2016).
- CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016).
- CỜ ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA UBND TỈNH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015.
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Những thành tích tiêu biểu của học sinh về văn hóa- năng khiếu
THÀNH TÍCH NỔI BẬT VỀ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU

OLYMPIC QUỐC TẾ
1 Hoàng Hữu Quốc Huy HCV thủ khoa IMO -2017

GIẢI NHẤT HSG QUỐC GIA
1 Hoàng Hữu Quốc Huy Giải Nhất môn Toán 2017
2 Lê Quang Trí Giải Nhất HSGQG Anh văn 2016-2017
3 Hoàng Ngọc Mỹ Tiên Giải Nhất HSGQG Địa lí 2018-2019

THAM GIA THI VÒNG LOẠI KÌ THI LẬP ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ 
CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 Trần Khánh Hưng Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2009-2010
2 Nguyễn Hữu Thọ Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2009-2010
3 Nguyễn Hoàng Huy Giải Nhì V2 HSGQG Vật lý 2010-2011
4 Đỗ Nguyễn Hoàng Anh Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2013-2014
5 Thái Vũ Hoàng Anh Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2013-2014
6 Nguyễn Minh Quân Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2014-2015
7 Hà Quốc Hùng Giải Nhì V2 HSGQG Sinh học 2015-2016
8  Lê Thành Long Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2015-2016
9 Phạm Thị Hồng Nhung Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2016-2017

10 Ngô Trần Anh Thư Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2018-2019
11 Lê Đình Nam Giải Nhì V2 HSGQG Toán 2018-2019
12 Phạm Quang Anh Giải Nhì V2 HSGQG Vật lý 2018-2019
13 Phạm Phương Nam Giải Nhì V2 HSGQG Sinh học 2019-2020
14 Nguyễn Văn Hưng Giải Nhì V2 HSGQG Tin học 2019-2020

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KĨ THUẬT

1
2
3
4
5

Lê Đình Nguyên Anh
Huỳnh Lâm Gia Bảo
Nguyễn Quang Thuận
Nguyễn Lê Kì Anh
Nguyễn Hồng Văn

Giải Nhất KHKT QG 2016-2017

6
7

Lê Đức Hải
Trần Vũ Tiến Thắng

Giải Nhất KHKT QG 2017-2018

8
9

Phạm Minh Hùng 
Nguyễn Thiên Phú

Giải Nhất KHKT QG 2018-2019

THÀNH TÍCH THI ĐẤU THỂ THAO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

1 Nghiêm Thảo Tâm HCV Cờ vua trẻ Toàn quốc
HCV Cờ vua trẻ Châu Á 

2 Bùi Đức Huy HCB Cờ vua Đông Nam Á 
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Tôi đến với trường Lê Quý Đôn ngay từ những 
ngày đầu mới thành lập, đến nay là tròn 30 
năm. Thời gian quả là một thứ gì đó thật kì 

diệu, nó đã ấp ủ và cất giữ trọn vẹn cho tôi những 
tháng năm đẹp nhất của cuộc đời nhà giáo, để đến 
hôm nay khi tôi trở lại nơi này tất cả trong tôi vẫn 
còn thật nguyên vẹn.

Nhớ lại ngày đầu tiên, khi tôi mới bước chân 
vào trường, chỉ có 17 thầy cô giáo, 141 học sinh, 

chia làm 8 lớp và có 3 môn chuyên (chuyên Toán, 
chuyên Văn và chuyên Anh). Cơ sở vật chất chẳng 
có gì ngoài 3 dãy nhà cấp 4 đã cũ kĩ ngụ tại số 58 
đường Trần Hưng Đạo - phường 1 - Thành phố 
Vũng Tàu. Vậy mà cho đến nay - Lê Quý Đôn đã 
trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của Ngành 
Giáo dục Việt Nam. Một ngôi trường đồ sộ về hình 
thức, bền vững về chất lượng, là một trong những 
người “xây móng đắp nền” tôi thật sự kính nể sự 
lãnh đạo tài tình sáng suốt của các thầy, cô hiệu 
trưởng qua từng thế hệ: 

- Cô Đậu Thị Lê Trang (là hiệu trưởng đầu tiên) 
Người xây dựng nền móng vững chắc cho trường.

- Thầy Đỗ Thanh (hiệu trưởng thứ hai) đã 
củng cố khối đại đoàn kết của trường - Mái ấm thứ 
hai của tập thể Giáo viên - cán bộ công nhân viên.

- Thầy Lê Quốc Hùng ( Hiệu trưởng thứ 3) thực 
sự đã đưa trường Lê Quý Đôn phát triển đến đỉnh 
cao nhất. Số học sinh đạt giải Học sinh giỏi cấp 
quốc gia đứng ở top 5 trong khu vực miền Nam, 
đã có học sinh đạt giải nhất Quốc tế môn Toán 
(em Hoàng Hữu Quốc Huy)

- Và hiện nay là cô Lữ Thị Trà Giang (hiệu 
trưởng thứ 4) người đã kế thừa và phát huy rực 
rỡ những thành tích của trường.

Cô PHAN THỊ LƯƠNG 
Nguyên Phó hiệu trưởng

của tôi
Trường chuyên 
Lê Quý Đôn
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Là một giáo viên, một cán bộ quản lý tôi thật 
sự sung sướng, tự hào và hạnh phúc khi nhìn thấy 
ngôi trường mà mình đã gắn bó 22 năm không 
ngừng trưởng thành và phát triển bền vững.

21 năm được sống và làm việc cùng các đồng 
chí tôi đã đón nhận từ các đồng chí sự cộng tác, 
giúp đỡ, chung sức chung lòng và cả sự động 
viên, an ủi, tiếp thêm nghị lực để tôi hoàn thành 
nhiệm vụ.

Đã 9 năm trôi qua (từ khi tôi nghỉ hưu) cho đến 
hôm nay những kỉ niệm đẹp của một thời “máu 
lửa” lại dồn dập hiện về trong tôi. Hình ảnh cô 
Lương Kim Nhung (chủ tịch Công Đoàn) đã bỏ 
“tiền túi” lo từng miếng ăn, ly nước cho đội văn 
nghệ của trường tập luyện ngày đêm. Cô giáo Hà 
Thị Diệu Thuý tập kịch, tập múa không kể thời 
gian 12 giờ trưa hay 1 giờ đêm khuya khoắt, chỉ vì 
một tuyên ngôn của tôi: “Lê Quý Đôn ra quân là 
phải chiến thắng” và thực tế năm học 2009 - 2010 
trường tôi đã giành 4 giải nhất: 

Nhất Hội thi tìm hiểu An Toàn Giao Thông 
đường bộ do Sở Giáo Dục tổ chức.

Nhất Hội diễn văn nghệ toàn ngành giáo dục.

Giải nhất Hội thi “Cô giáo tài năng duyên 
dáng” của Ngành Giáo dục Tỉnh.

Nhiều giải nhất trong kì thi Học sinh Giỏi cấp 
tỉnh và cấp quốc gia.

Một lần nữa xin cảm ơn sự cộng tác giúp đỡ 
của các đồng chí trong suốt 21 năm để tôi hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. 

Hôm nay tôi đã được hưởng chế độ nghỉ hưu, 
nhưng có lẽ vì nhớ nghề và nặng nghĩa với sự 
nghiệp trồng người nên tôi lại nhận nhiệm vụ ở 
một ngôi trường khác, nhưng dù ở đâu, làm bất 
cứ việc gì, tôi luôn tự hào rằng: Tôi là sản phẩm 
của trường Chuyên Lê Quý Đôn - phong cách 
của giáo viên Lê Quý Đôn là những người như 
tôi và hơn tôi. 

Tuy xa trường nhưng tình yêu và niềm tự hào 
của tôi về trường mãi mãi ngự ở vị trí cao nhất 
trong tâm trí của tôi.

Nhớ trường! Ôi thổn thức trái tim ta
Có ai hiểu nỗi lòng xa cách...
Vì nơi ấy tình yêu không bao giờ tắt
Lê Quý Đôn trường mãi mãi ở trong tôi!!!

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 5 năm 2021
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Trường chuyên Lê Qúy Đôn thành lập năm 
1991 – Hai năm sau, từ thành phố Vinh, tôi 
đặt chân vào Bà Rịa - Vũng Tàu và trở thành 

thế hệ giáo viên đầu tiên của Lê Qúy Đôn rồi gắn 
bó với ngôi trường này gần 25 năm. Mới đó mà 
mái trường tôi yêu đã tròn 30 tuổi. Ba mươi năm 
của một chặng đường với bao kỉ niệm buồn vui 
nhưng đó là những năm tháng đáng sống nhất, 
ý nghĩa nhất.

Nhớ về Trường chuyên Lê Quý Đôn, ấn tượng 
của tôi là một tập thể đầy nhiệt huyết và tài năng. 
Từ những ngày đầu thành lập, hội đồng sư phạm 
chỉ có mấy chục người, vậy mà gắn bó, gần gũi, 
yêu thương. Ngày ấy chúng tôi đã làm việc rất 
nghiêm túc bởi nhiều yêu cầu, qui định chuyên 
môn khắt khe từ các hội thi, hội diễn văn nghệ, 
hội giảng giáo viên giỏi, dạy đội tuyển quốc gia... 
Điều đáng nói là chúng tôi “sôi sùng sục” trong các 
hoạt động ấy - chúng tôi đã sát cánh cùng nhau 
tìm đủ mọi cách hay nhất để mang về những giải 
thưởng danh giá cho trường qua các hội thi, tất 
cả vì một màu cờ sắc áo của Lê Quý Đôn. Những 

năm tháng khổ luyện ấy trường chuyên Lê Quý 
Đôn đã có một “THẾ HỆ VÀNG” để lại nhiều dấu 
ấn không phai trong lòng nhiều thế hệ học sinh 
và phụ huynh: Thầy Bằng, thầy Khoa, thầy Viên, 
thầy Vinh (môn Toán); cô Chi Lan, cô Mỹ Tiên, 
cô Tuyền, cô Phượng (môn Anh văn); cô Mị, thầy 
Cẩm, thầy Trung, thầy Hưng, cô Nhung (Lý, Hóa); 
cô Lương, cô Hồng, cô Nguyệt, cô Thúy (Sử, Địa); 
cô Diệp, cô Nhung, thầy Lộc, cô Liên Hương, cô 
Khánh Toàn, cô Thùy Anh…(môn Văn), thầy Quế, 
thầy Thoan, cô Cao Hương (môn Sinh)... và nhiều 
giáo viên giỏi của các bộ môn khác họ đã bạc tóc, 
quầng mắt cho mỗi kì thi, cho vinh quang của 
trường chuyên Lê Quý Đôn, không có thành công 
nào không trả giá bằng nước mắt, mồ hôi, trên con 
đường đến thành công không có dấu chân của kẻ 
lười biếng , trên con đường ấy không có sẵn hoa 
hồng, mật ngọt, chỉ có gian khổ, thử thách mà 
thôi. Tất cả chúng tôi đều “cháy” hết mình cho đội 
tuyển, háo hức dẫn học sinh đi thi, hồi hộp trông 
mong giải và vỡ òa khi học sinh chiến thắng. Trong 
tập thể ấy, tôi đã thăng hoa vì một trường chuyên 
Lê Qúy Đôn hào tráng. Ban giám hiệu, công đoàn, 

Cô TRẦN THỊ KHÁNH TOÀN 
Nguyên Tổ trưởng tổ Văn

Những năm tháng không quên 
ở Trường chuyên Lê Quý Đôn
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đồng nghiệp tổ văn đã giúp tôi lập công. Tôi yêu 
văn và dạy văn như một lẽ sống, ao ước đem vẻ đẹp 
của văn chương để giáo dưỡng tâm hồn học sinh. 
Dạy văn là một phần sự sống, ánh sáng, sinh khí 
của đời tôi, ở mỗi bài giảng tôi như được “sống” 
được cảm nhận máu đỏ của con tim tan chảy 
vào lời giảng truyền cho học sinh một niềm đam 
mê để thắp sáng văn chương. Tôi đã đốt cháy đời 
mình trong những giờ văn ấy. Hơn 20 năm luyện 
đội tuyển quốc gia, không thể kể hết những học 
sinh đã đem giải thưởng về cho trường, nhiều 
em đã làm nên tên tuổi của mình ở mọi miền đất 
nước, nhiều em đã trở thành đồng nghiệp của 
tôi, nhưng có một học sinh tôi không thể quên 
đã đem vinh quang về và gửi lại cho tôi một nỗi 
đau khôn tả - Nguyễn Thị Bích Diệu - (Đạt 9/10 
điểm giành HCV duy nhất môn Văn trong kì thi 
Olympic năm 1996), giải nhất Văn quốc gia 19/20 
và đạt điểm 10 kì thi tốt nghiệp năm 1998) em ra đi 
khi sắp sửa trở thành giáo viên Văn để lại ước mơ 
dang dở cùng một thách thức cho học sinh chuyên 
Văn Lê Quý Đôn, suốt 30 năm, chưa có bạn nào 
vượt được qua em. Tôi đã làm được gì cho trường 
chuyên Lê Quý Đôn? Tổ chức câu lạc bộ văn học 
dân gian hoành tráng thu hút toàn bộ giáo viên, 
học sinh về dự, đạt thủ khoa giáo viên giỏi tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu với số điểm tuyệt đối 20/20, hai 
giờ dạy xuất sắc nhất được các tỉnh phía nam tổ 
chức trong đó yêu cầu đổi mới phương pháp dạy 
học và ứng dụng công nghệ (2004 – tại Đồng Nai, 
2015 – tại Bà Rịa - Vũng Tàu) giải 3, huy chương 
vàng cho tiết mục đơn ca hội diễn toàn ngành, 
giải nhất của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi lãnh đội 
dự thi chương trình “Bảy sắc cầu vòng”... Những 
thành tích ấy là hiếm ai làm được và không phải 
ai cũng máu lửa, dám đánh đổi, hi sinh để làm 
được nhưng thật nhỏ nhoi giữa một vườn hoa trí 
tuệ muôn sắc của Lê Quý Đôn. Tôi vẫn nợ Lê Quý 
Đôn một ân nghĩa mà đồng nghiệp và học sinh đã 
dành cho mình trong cơn bạo bệnh. Tôi đã khóc 
khi nhận 9000 con hạc giấy ghi lời cầu an của học 
sinh, tôi đã nghẹn ngào khi học sinh khắp nơi về 
thăm tôi trong bệnh viện ung bướu, nơi ấy, em 
học sinh cũ Phạm Ngọc Anh Chi là bác sĩ đã thức 
đêm trực cho tôi ngủ và em Hồng Nhung, Quốc 
Hưng, Ý Minh đã đến mang cho tôi từng bát phở 
ngon.Từ bệnh viện ung bướu trở về tôi vỡ lẽ một 
điều về cuộc sống: mọi bằng khen chỉ là ghi nhận 
sự đóng góp của hiện tại, thành quả của một giáo 
viên sẽ được kiểm chứng ở tương lai. Điều quan 
trọng làm nên hạnh phúc vinh quang nhất của 
một nghề giáo là được sống trong trái tim của học 
sinh neo đậu trong tình yêu ấy mới là vĩnh viễn. 
Triết lý sống ấy tôi đã nhận ra khi ở giữa ranh giới 
mong manh của sự sống và cái chết. Tất cả những 
gì tôi viết hôm nay đã thuộc về quá khứ nhưng đó 
là một quá khứ hào tráng vàng son rực rỡ mà một 
thế hệ của chúng tôi đã làm được để tạo ra thương 
hiệu trường chuyên Lê Quý Đôn – một trường 
chuyên căng đầy sức trẻ đang được thăng hạng 
trong bức tranh của ngành giáo dục toàn quốc.

Tương lai của trường chuyên Lê Quý Đôn đang 
được tiếp nối bởi cô hiệu trưởng Lữ Thị Trà Giang 
trẻ trung, trong sáng, tâm huyết, năng động và một 
tập thể giáo viên tài năng đang háo hức đi lên, chắc 
chắn hơn chúng tôi, các thế hệ hiệu trưởng dày 
công vun đắp cho trường chuyên Lê Quý Đôn để 
có hôm nay: cô Lệ Trang - thầy Đỗ Thanh – thầy 
Quốc Hùng rất mong mỏi thế hệ sau sẽ viết nên 
trang sử mới cho ngôi trường mà họ đã hết lòng 
cống hiến trong sự nghiệp trồng người của mình.

Đầu tháng 11 năm 2021
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NĂM
Nhóm giáo viên Toán - Tin thuở ấy do thầy 

Trần Hữu Thạnh làm tổ trưởng tổ Khoa 
học tự nhiên kiêm trưởng nhóm, gồm toàn 

các sư phụ: thầy Thạnh, thầy Mạc Như Hải và thầy 
Nguyễn Văn Bằng từng là các thầy dạy bồi dưỡng 
đội tuyển Toán lớp 9 và 12 của tỉnh mà tôi có vinh 
dự được là thành viên. Các thầy Nguyễn Văn Bình, 
Huỳnh Văn Thành và Nguyễn Hữu Thu cũng là 
các bậc cao nhân mà tôi được hân hạnh là đồng 
nghiệp. Tôi là giáo viên nam trẻ nhất trường, chỉ 
“già” hơn hai cô giáo dạy Anh văn (cô Thu Thảo 
và cô Chi Lan)… chừng 1 tuổi; được các thầy, các 
cô và anh chị đồng nghiệp tận tình chia sẻ những 
kinh nghiệm giảng dạy, cả những kinh nghiệm 
sống rất quý báu.

Sau này, tổ Toán - Tin mới có thêm các bóng 
hồng: cô Nguyễn Thị Phương Thảo, cô Lê Thị Hồng 
Thắm, cô Bùi Thị Cẩm Tú và cô Nguyễn Thị Thu 
Hương về trường. Rồi đến các lão làng như thầy 
Nguyễn Viết Bút, thầy Quách Thái Khoa, thầy 
Nguyễn Văn Cộng. Thầy Bút từng là một trong 
những người tiên phong dạy khối chuyên cấp 2 
khi trường chưa thành lập. Có một vài thầy dừng 
chân đến rồi đi như thầy Xuân Minh, thầy Học…, 
có thầy chuyển đi rồi lại về như thầy Bằng. “Chức 
sắc” thì có thầy Bút ngồi đến ghế trưởng phòng 
Phổ thông, thầy Cộng làm hiệu phó của trường. 
Sau khi thầy Thạnh chuyển đi, “đệ nhị” tổ trưởng 
là thầy Bằng, rồi khi thầy Bằng tạm chuyển sang 
trường Trung học Vũng Tàu, tôi nhậm chức “đệ 
tam” tổ trưởng từ năm 2008 đến bây giờ! Thầy 

27 VÀ 

Những ngày cuối tháng chín,  
năm 1994, tuổi 27...

Theo chân một sư phụ - thầy Nguyễn 
Văn Bằng, tôi bước qua cánh cổng 

trường Chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở cũ 
trên đường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Vũng Tàu), chính thức gia nhập 
nhóm giáo viên Toán - Tin, thuộc tổ 
Khoa học tự nhiên. Chính thức bước 

vào một chặng đường thấm thoát đã 
kéo dài 27 năm cho đến tận bây giờ.

30
Thầy VŨ HỮU VIÊN 
Tổ trưởng tổ Toán
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Lê Quốc Hùng, cũng xuất thân là giáo viên toán, 
tuy không sinh hoạt trong tổ Toán nhưng là “sếp 
lớn”- nguyên hiệu trưởng thứ 3 của trường, thầy 
luôn quan tâm sát sao đến sinh hoạt chuyên môn 
của tổ, có ảnh hưởng quan trọng đến thành tích 
học sinh giỏi của tổ, mà đỉnh cao là huy chương 
vàng Olympic Toán quốc tế năm 2017.

Sinh hoạt cùng trong tổ chuyên môn là các thầy 
cô nhóm Tin học: thầy Thái Huy (từng là học trò 
chuyên Toán khoá 4 của trường) làm nhóm trưởng, 
hiện quản lý ngũ cô nương: cô Nguyễn Lan, cô 
Hồng Quyên, cô Thu Trang, cô Quỳnh Hương và 
cô Thanh Hà. Cô Lê Dung dạy hợp đồng 1 năm rồi 
chuyển về trường khác. Sau này (2020) nhóm Tin 
tách ra để thành lập tổ chuyên môn riêng.

Các thầy cô đến rồi đi, có người về hưu, tre già 
măng mọc…tất thảy là 38 thầy cô. Hiện tại tổ Toán 
có 16 thầy cô đang giảng dạy cùng thầy Bằng là giáo 
viên thỉnh giảng. Một số học sinh chuyên toán cũ 
của trường giờ quay về làm đồng nghiệp, như các 
em Nguyệt Cầm, Quang Vinh, Quốc Chiến, Hữu 
Mạnh, Đăng Khoa và Thùy Liên. Các em giờ đều 
trưởng thành và là những giáo viên nòng cốt của 
sở và trường. Các cô Đỗ Thu, Thu Thủy, Hải Yến, 

Lê Thơm, Ngọc Lan cùng các thầy Kim Chung, Đức 
Nghĩa, Phong Vũ và Tiến Thuận cũng đều là các 
giáo viên đầy năng lực và tâm huyết; từng là các 
học sinh, sinh viên giỏi chuyển về trường. Tất cả 
đã và đang đồng lòng chung sức tạo nên một tập 
thể mạnh mẽ và thân tình.

Cân bằng giới trong tổ từ ban đầu là nữ/nam 
= 0/6, có khi là 6/8, và hiện giờ là 7/9. Tuy chưa bao 
giờ đạt quá bán nhưng chị em trong tổ bao giờ cũng 
là nguồn động lực, chất xúc tác để tổ khởi sắc và 
chinh phục nhiều đỉnh cao! Và cũng là cảm hứng 
để cái máu “nghệ sỹ vặt” của tôi khó thể nguội 
lạnh! Tôi đã từng “múa phấn ghép tên” thành một 
câu đối xuân đăng trên…bảng đen trong phòng bộ 
môn như vầy:

“Thảo Cầm Viên Thơm Hương Thu Thuỷ
Chiến Mạnh Bằng Khoa Cộng Vũ Vinh!”
Những năm tháng xưa ấy…
Tôi không quên được những ngày hè nóng nực 

cùng các thầy Bằng, Bình, Khoa tham dự các khoá 
bồi dưỡng giáo viên chuyên ngoài Hà Nội, được 
các thầy dắt đi ngao du phố cổ, bờ hồ, ngõ nhỏ,… 
Nhớ những buổi gồng mình tập và diễn văn nghệ 
cùng các thầy Thạnh, Hải, Thành; nhớ những trận 
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thi đấu bóng chuyền đứng cùng đội hình với thầy 
Thu, Thành,… với vai trò “tài trợ điểm” cho đội 
bạn (hihi); và càng không thể không nhớ những 
phút giải lao giữa các tiết học, tranh thủ cùng thầy 
Bình “chộp” xe pháo trong mấy ván cờ tướng xả 
“chét”, đôi khi quên cả giờ lên lớp (không khai thì 
ai cũng biết)!

Ai bảo thầy Toán khô khan
Cô Tin chỉ biết miên man chu trình?
Lô ga, sin, cos, … linh tinh
Ếch seo, Guốc, Oép, … chung tình mà thôi!
Thì đây, giáo viên tổ tôi:
Thầy Thành, thầy Thái Khoa, thầy Hải, cô 

Quỳnh Hương, cô Thu Hương,… luôn đầy chất 
nghệ sỹ, là các giọng ca trữ tình và nhiệt tình. Thầy 
Thành từng là trưởng ban văn nghệ. Thầy Thái 
Khoa, cô Quỳnh Hương và tôi thì luôn có chân giám 
khảo trong mọi cuộc thi hát - ca - nhảy - múa từ 
các hội diễn văn nghệ mừng xuân cho đến hội trại 
26/3! Các giọng ca cấp phòng…karaoke thì không 
kể xiết: có “nghệ danh” thì “Vinh cải lương” và 
“Chiến bô-lê-rô”, còn năm anh em Chung - Nghĩa 
- Vũ - Khoa - Thuận thì thể loại nào cũng chấp 
hết! Các cô giáo Toán như Tú, Thảo, Hương, Thu, 
Cầm, Thủy, Liên, Yến, Thơm, Lan hay cô giáo Tin 

như Lan, Trang, Quyên, Hương, Hà đều là các đầu 
bếp đa năng, luôn có sản phẩm độc quyền tranh 
giải “món ngon cấp trường” dịp 8/3 hay 20/11; 
cũng là đội hậu cần “quyết liệt thu quỹ” và “tích 
cực thu dọn” trong các cuộc liên hoan tổ, luôn sát 
cánh cùng các anh em lên rừng (3 cây bàng) xuống 
biển (Gành Hào, Vạn Chài,…)! Thầy Mạnh là cây 
cầu lông “sát thủ” cấp sở và cũng là “cần thủ sát 
cá” cấp…biển; thầy Huy, Chiến, Nghĩa, Thuận,... 
là những cầu thủ không thể thiếu trong đội bóng 
đá giáo viên.

…Hai mươi bảy năm đã đi qua trong chặng 
đường ba mươi năm hình thành và phát triển của 
ngôi trường Chuyên thân thương. Viết những dòng 
ký ức vui vẻ này trong khi học trò đang miệt mài... 
làm bài kiểm tra toán (hic), trong cái nắng mềm 
mại của sân trường rợp bóng xanh, nghe gió đưa 
hương mùa hạ đang đến dần…Tôi muốn chia sẻ 
những cảm xúc đẹp về một nơi mình đã và đang 
sống trong ngập tràn kỷ niệm. Tôi muốn được tri 
ân các người thầy, các anh chị đồng nghiệp; cũng 
là mong muốn các em đồng nghiệp, các lứa học 
sinh…có những phút lắng lòng để biết và lưu giữ 
hình ảnh thầy cô của một thời áo trắng nơi mái 
trường xưa dấu yêu.

Vũng Tàu, đầu hạ 2021

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Trần Hữu Thạnh Đã nghỉ hưu
2 Nguyễn Viết Bút Đã nghỉ hưu
3 Nguyễn Văn Bình Đã nghỉ hưu
4 Nguyễn Văn Bằng Đã nghỉ hưu
5 Thầy Huỳnh Văn Thành Đã nghỉ hưu
6 Nguyễn Xuân Minh Đã nghỉ hưu
7 Cô Lê Thị Hồng Thắm Đã nghỉ hưu
8 Bùi Thị Cẩm Tú Đã nghỉ hưu
9 Nguyễn Thị Thu Hương Đã nghỉ hưu

10 Quách Thái Khoa Đã nghỉ hưu
11 Nguyễn Thị Phương Thảo Đã nghỉ hưu

12 Nguyễn Văn Cộng Phó Hiệu trưởng - 
đã nghỉ hưu

13 Vũ Hữu Viên Tổ trưởng

14 Lê Thị Thu Thủy Tổ trưởng 
Công đoàn

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
15 Nguyễn Thị Nguyệt Cầm  
16 Đỗ Thị Thu  
17 Trần Quang Vinh  
18 Nguyễn Quốc Chiến  
19 Lê Thị Thơm  
20 Trần Hữu Mạnh  
21 Nguyễn Phong Vũ  
22 Nguyễn Thị Hải yến  
23 Võ Đăng Khoa  
24 Hoàng Thị Ngọc Lan  
25 Nguyễn Thùy Liên  
26 Lê Kim Chung  
27 Nguyễn Xuân Đức Nghĩa  
28 Đặng Tiến Thuận  

CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN TỔ TOÁN
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Có những người hoạt động nhiều chẳng khác oxi
Ai cũng quý và lúc nào cũng cần phải có
Dù thuận buồm hay khi gặp gian khó,
Cô Kim Nhung, Kim An giữ lửa tổ Hóa mình.

Có những người rất mực tận tình
Mang kiên nhẫn và dịu dàng của nước
Trên bục giảng thăng hoa như I ốt
Xin gọi tên: cô Hương, cô Thảo, cô Dung.
 

Sắc màu 
TỔ HÓA

Những bài học sẽ rất mông lung
Nếu cô không ân cần chỉ dẫn
Cô Nguyệt nghiêm khắc hay cô Ngọc cẩn thận
Đều là xúc tác để học trò tiến lên.

Rồi các em làm sao có thể quên
Mỗi giờ hóa đi qua với bao trạng thái
Còn niềm vui, sẻ chia thì ngưng tụ mãi
Ấm áp nụ cười cô Thúy, cô Hồng Nhung.

Ta vẫn mãi nhớ về thầy Trung
Người chèo lái vững vàng của tổ
Như kim loại đồng, mặc muôn ngàn giông tố
 Axit thường không thể hòa tan. 

Đâu học trò nào muốn tâm hồn lang thang
Dù thầy Hiện, thầy Hưng đưa toàn bài khó.
Chân trời tri thức ngày càng sáng rõ
Khi thầy trò cùng nhau tạo liên kết mới bền.

Vạn sắc màu hóa học tạo nên
Để mỗi giờ học em say sưa hoạt động.
Sao có thể là khí trơ khi trong lòng đầy ước mộng:
Từ sân trường này, em cất cánh bay cao.

Cô TRẦN THỊ THÚY
GV tổ Hóa
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STT HỌ TÊN GHI CHÚ
1 Vũ Thị Mỵ Đã nghỉ hưu
2 Trần Thị Thanh Liêm Đã nghỉ hưu
3 Khúc Thị Thường Đã nghỉ hưu
4 Lê Kiều Hưng Hiệu phó

5 Nguyễn Thị Kim An Tổ trưởng 
Công đoàn

6 Nguyễn Đình Trung Tổ trưởng 

7 Lương Thị Kim Nhung Chủ tịch 
Công đoàn

STT HỌ TÊN GHI CHÚ
8 Nguyễn Thị Thu Hương

9 Nguyễn Phương Thảo

10 Bùi Thị Dung

11 Phạm Thị Thu Ngọc

12 Võ Sỹ Hiện

13 Bùi Thị Kim Nguyệt

14 Lê Thị Hồng Nhung

15 Trần Thị Thúy

DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN TỔ HÓA
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Nếu hỏi, ở Chuyên Lê Quý Đôn, đâu là nơi 
bạn muốn đến trong những ngày oi ả, hẳn 
bao lứa học trò sẽ chọn phòng thực hành 

của bộ môn Tin học, dãy nhà B. Phòng mát rượi 
điều hòa; hệ thống máy tính hiện đại; sự chỉ dạy 
tận tình của các thầy cô biến những kiến thức về 
công nghệ trở nên dễ hiểu, lí thú hay cành phượng 
đung đưa như vẫy chào ở bên ngoài ô cửa kính… 
tất cả cùng làm nên điều đẹp đẽ ở mái trường này. 

Lớp chuyên Tin đầu tiên được thành lập năm 
2002 dưới sự dẫn dắt của thầy Hải, thầy Thu. 

Năm 2019, tổ Tin chính thức tách ra thành một 
tổ chuyên môn riêng sau nhiều năm gắn bó với tổ 
Toán. Có thể nói, thời gian phát triển của tổ chưa 
dài nhưng đã đạt được nhiều thành tích rực rỡ. 
Các đội tuyển Tin học Chuyên Lê Quý Đôn liên 
tục chinh chiến ở các đấu trường: Tin học trẻ; 
Học sinh giỏi các cấp: tỉnh, khu vực, quốc gia; thi 
Khoa học kỹ thuật; thi Sáng tạo, Lập trình thi đấu; 
thi Tin học ứng dụng, Vô địch tin học văn phòng 
(MOSWC)… và đã mang về nhiều quả ngọt, góp 
phần tạo dựng danh tiếng nhà trường. Trong số 
các em đạt giải cao kì thi Học sinh giỏi Quốc gia, 
em Nguyễn Văn Hưng đã được đi thi chọn đội 
tuyển HSG Quốc tế năm học 2019 – 2020. Đằng 
sau những vinh quang đạt được là hành trình 
nhọc nhằn, gian nan. Nhưng thầy và trò trường 
Chuyên đã luôn bền bỉ cố gắng, không ngại khó, 
ngại khổ, dồn hết tâm sức để mỗi cuộc “chinh 
chiến” đều trở về trong khải hoàn ca.

Nguồn học sinh giỏi Tin học không chỉ ở lớp 
chuyên Tin mà còn từ các lớp chuyên khác. Gặp gỡ 
nhau bởi đam mê, vững vàng hơn nhờ theo đuổi 
đam mê đúng hướng và có sự dắt dìu nên các thế 
hệ học sinh Chuyên Lê Quý Đôn rất thành công 
trong lĩnh vực công nghệ. Chẳng hạn như: Đỗ 
Thanh Lam - Kỹ sư phần mềm Facebook London, 
Lê Hùng Sơn - Kỹ sư BackEnd trong công ty Grab 
Việt Nam, Dương Nguyễn Thái Bảo – hiện đang 
học sau đại học, nghiên cứu chuyên sâu tại trường 
Đại Học KHTN, TpHCM... Phương châm của tổ 

NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 
GV tổ Tin học

TỔ TIN HỌC

Thời gian ngắn- 
Bước tiến dài
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Tin là: “trao truyền và nối kết”. Mỗi lứa học sinh 
chuyên Tin trưởng thành lại quay lại giúp đỡ, 
nâng bước cho các em học sinh khóa sau. Sự hỗ 
trợ ấy không chỉ trên con đường chinh phục kiến 
thức mà còn cả trong cuộc sống, khi đang là học 
sinh cấp III hay đã lên Đại học, sau khi ra trường. 

Đặc thù chuyên môn của tổ Tin là phải đáp 
ứng kịp thời sự phát triển như vũ bão của công 
nghệ, nên các thành viên trong tổ luôn học tập, 
cập nhật, đổi mới. Mỗi người, với phần hành được 
giao đều nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. 
Không chỉ vậy, dưới sự dẫn dắt của thầy Thái 
Huy – tổ trưởng, các tổ viên đều gắn kết với nhau 
chan hòa, thân ái.

Kỉ niệm 30 năm thành lập trường, ngắm nhìn 
lại những điều đã qua, tổ Tin tự hào về thời gian 
ngắn, bước tiến dài của tổ và quyết tâm gặt hái 
những thành tích tốt hơn trong tương lai, cùng 
với các tổ khác xây dựng Chuyên Lê Quý Đôn 
lớn mạnh.

DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN 
TỔ TIN HỌC

STT HỌ TÊN GHI CHÚ
1 Nguyễn Hữu Thu Đã nghỉ hưu

2 Mạc Như Hải Đã nghỉ hưu

3 Nguyễn Thái Huy Tổ trường

4 Nguyễn Thị Lan

5 Nguyễn Thị Quỳnh Hương UV BCH 
Công đoàn

6 Phạm Thị Thu Trang

7 Nguyễn Thị Hồng Quyên

8 Trần Thị Thanh Hà

9 Nguyễn Văn Thanh
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quen với công việc của một giáo viên dạy chuyên 
sao cho vừa khơi sâu hứng thú cho học sinh, vừa 
hướng tới đạt hiệu quả trong dạy và học. 

Trong vai trò là một giáo viên của tổ Vật lý, có 
lẽ trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, Thầy  còn là cây “đại 
thụ” với kiến thức sâu rộng, tạo động lực phấn đấu 
không ngừng cho các giáo viên trong tổ. Dưới sự 
dẫn dắt của Thầy , đã có nhiều thế hệ học sinh đạt 
giải cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và HSG 
quốc gia. Kiến thức bộ môn vốn khô khan, là nỗi 
“ám ảnh” của nhiều học sinh, nhưng điều kì diệu 
là với những lứa học trò may mắn được học Thầy , 
các em không sợ môn Vật lý nữa, cũng như tôi ngày 
ấy… Với dáng vẻ khiêm nhường, chất giọng nhẹ 
nhàng, ấm áp, và kiến thức uyên thâm của thầy  
Khánh, những tiết học trôi qua trong sự thích thú, 
say sưa của học trò đến mức quên cả tiếng chuông 
reo hết giờ.

Nhiệt huyết với nghề là thế, nên dù bây giờ đã 
về hưu, nhưng Thầy  vẫn dõi theo sự lớn lên của 
ngôi trường chuyên thân yêu mà Thầy  đã từng gần 
bó rất lâu. Kính chúc Thầy  luôn khỏe mạnh, mỗi 
ngày mỗi niềm vui để tận hưởng cuộc sống của 
một “ tỉ phú thời gian”. Ngôi trường này luôn nhớ 
đến Thầy  và biết ơn những cống hiến lớn lao của 
Thầy  cho sự phát triển của trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn hôm nay.

Cô ĐOÀN THỊ VÂN 
GV tổ Vật lý

Người Thầy

Đối với những giáo viên trẻ như tôi, mới tốt 
nghiệp đại học, được trở lại mái trường 
xưa là một niềm hạnh phúc và hãnh diện 

khó tả. Hơn thế, còn có một niềm vui và may mắn 
khác là tôi được công tác cùng tổ Vật lý với thầy 
Hoàng Quốc Khánh. 

Trong vai trò là một lãnh đạo - Hiệu phó chuyên 
môn, thầy Quốc Khánh luôn đưa ra các kế hoạch 
dạy và học một cách khoa học. Không những vậy, 
Thầy  rất tận tình hướng dẫn cho giáo viên mới. 
Tôi nhớ những ngày đầu về trường, chính Thầy  
là người đã dìu đắt tôi từng bước tiếp cận và làm 

STT HỌ TÊN GHI CHÚ

1 Hoàng Quốc Khánh Phó hiệu trưởng 
đã nghỉ hưu

2 Trần Đắc Ngân Đã nghỉ hưu
3 Nguyễn Quốc Hùng Đã nghỉ hưu
4 Vũ Thị Thực Đã nghỉ hưu
5 Lê Thị Thư Đã nghỉ hưu
6 Vũ Thị Tho Đã nghỉ hưu

7 Lương Thị Lệ Hằng Phó hiệu trưởng 
đã chuyển công tác

8 Đinh Hữu Cẩm Hiệu phó
9 Nguyễn Thị Hải Hồng UV BCH Công đoàn

10 Đỗ Thị Hạnh Tổ trưởng Công đoàn
11 Nguyễn Văn Ngọc Tổ trưởng 
12 Nguyễn Thanh Tuấn GV Vật lý
13 Nguyễn Thị Nguyệt GV Vật lý
14 Đoàn Thị Vân GV Vật lý
15 Vũ Đình Hùng GV Vật lý
16 Nguyễn Thị Chương GV Vật lý
17 Lê Thị Hiền GV Vật lý
18 Nguyễn Thị Mỹ Linh GV Vật lý
19 Nguyễn Đình Nghĩa GV Vật lý
20 Nguyễn Thị Hảo GV Công nghệ
21 Trương Văn Hoạt GV Công nghệ

DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ - KỸ THUẬT
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Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được thành 
lập vào ngày 19/8/1991, những ngày đầu 
thành lập, trường gặp rất nhiều khó khăn. 

Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, trang thiết bị dạy học 
ít ỏi, sân chơi, bãi tập nhỏ, hẹp, thiếu diện tích; đội 
ngũ giáo viên còn thiếu và non trẻ. Giáo viên Thể 
dục kiêm giảng dạy môn GDQPAN ngày ấy chỉ có 
hai giáo viên là cô Liên và thầy Hạnh. Điều kiện 
kinh tế lúc bấy giờ của các giáo viên còn nhiều vất 
vả, các thầy cô ngoài giờ dạy phải xoay xở kinh tế 
gia đình. Nhưng cùng với thời gian, nhờ có tinh 
thần trách nhiệm cao và tình yêu nghề, đội ngũ 
giáo viên nhà trường đã luôn cố gắng khắc phục 
mọi khó khăn để tự học tập, rèn luyện nâng cao 
trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng mỗi 
giờ lên lớp. 

Trường Chuyên ngày càng vững mạnh, tổ TD 
- GDQPAN cũng ngày càng phát triển. Đến nay tổ 
có 08 giáo viên, trong đó Tổ trưởng là thầy Hoàng 
Văn Huân. Tổ có 04 giáo viên là Đảng viên, nhiều 

giáo viên đạt LĐTT và CSTĐ cấp cơ sở. Qua 30 
năm hình thành - phát triển, nhà trường đã đạt 
nhiều thành tích nổi bật và góp vào những thành 
tích chung đó, không thể không kể đến sự đóng 
góp của tập thể Tổ thể dục - GDQPAN. Với phương 
châm là đào tạo học sinh phát triển toàn diện và 
phát huy tốt nhất năng lực của học sinh nên Nhà 
trường đã không chỉ chú ý đến giáo dục văn hóa 
mà còn quan tâm đến việc giáo dục thể chất cho 
học sinh. Trường chuyên Lê Quý Đôn không chỉ 
là môi trường học tập mà còn là môi trường rèn 
luyện thể lực. Khỏe để học tập, để xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc.

 Từ sự miệt mài dày công rèn luyện của các 
thầy cô, Tổ Thể dục -GDQP AN đã đạt được nhiều 
thành tích, tiêu biểu có thể kể đến:

Năm học 2015 - 2016 tham gia HKPĐ đạt: 9 
HCV, 8 HCB, 5 HCĐ và đạt giải Nhì toàn đoàn.

Năm học 2017 - 2018 tham gia HKPĐ đạt: 10 
HCV, 18 HCB, 6 HCĐ và đạt giải Nhì toàn đoàn.

Năm học 2019 - 2020 tham gia HKPĐ đạt: 7 
HCV, 6 HCB, 5 HCĐ và đạt giải bốn toàn đoàn. Đặc 
biệt em Bùi Đức Huy đạt HCV Cờ Vua trẻ Đông 
Nam Á năm 2018, HCB năm 2019 và HCV quốc gia, 
em Nghiêm Thảo Tâm 1 HCV, 1 HCB Cờ Vua trẻ 
Châu Á năm 2019 và 1 HCV, 1 HCB, HCĐ Cờ Vua 
trẻ Châu Á năm 2020.

Bên cạnh thành tích của học sinh phải kể đến 
hoạt động TDTT của Giáo viên tham dự hội thao 
ngành kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bóng chuyền: Giải Nhất năm 2015, 2016, 2017
Giải Nhì năm 2018, 2019
Cầu lông, Bóng bàn: Huy Chương Vàng đôi 

nam, nữ, đôi nữ, đôi nam nhiều năm liền.
Từ tâm huyết, trí tuệ và tinh thần nhiệt tình 

trách nhiệm của các thầy cô, Tổ Thể dục -GDQPAN 
đã xây dựng trở thành Tổ chuyên môn tiên tiến xuất 
sắc nhiều năm liền, được lãnh đạo nhà trường, Sở 

TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

Những trận đấu tuyệt vời
Thầy HOÀNG VĂN HUÂN
Tổ trưởng Tổ Thể dục-GDQP
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GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều thế hệ học sinh 
và Nhân dân ghi nhận.

Trong quá trình phát triển đi lên của tổ, có nhiều 
thầy cô đã trưởng thành, có một số thầy cô thuyên 
chuyển công tác đi nơi khác...Dù đang làm gì, ở đâu, 
các thầy cô cũng đã để lại dấu ấn của mình trong lịch 
sử 30 năm xây dựng và phát triển của trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn. Tên tuổi của các thầy cô đã lưu 
vào trí nhớ của biết bao thế hệ học trò, ghi danh vào 
bảng vàng truyền thống của Nhà trường.

Những thế hệ Nhà giáo hôm nay - được kế thừa 
những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ Nhà giáo đi 
trước, tự hào vì tổ chuyên môn của mình luôn có những 
con người biết sống theo chân lí và biết hi sinh hết mình 
vì học sinh thân yêu. Hôm nay, sau 30 năm nhìn lại, có 
thể khẳng định một cách tự hào rằng: Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn đã đảm đương tốt trọng trách trồng 
người, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân, của 
các thế hệ học sinh. Với những thành quả đạt được, 
chắc chắn trường Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 
sẽ tiếp tục lớn mạnh, sẽ đạt những thành tích cao hơn 
nữa, xứng đáng là vị trí hoa tiêu của sự nghiệp giáo dục 
của tỉnh nhà.

DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ  
GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

1 Khuất Cao Hạnh Chuyển công tác 
đã nghỉ hưu

2 Quách Thị Mai Đã nghỉ hưu
3 Nguyễn Hữu Trí Đã nghỉ hưu
4 Hoàng Văn Huân Tổ trưởng

5 Nguyễn Thị Hòa Tổ trưởng  
Công đoàn

6 Hà Văn Mừng Bí thư  
Đoàn trường

7 Nguyễn Bá Long
8 Trương Văn Thắng
9 Vũ Duy Nghĩa

10 Phạm Hồ Triều
11 Nguyễn Trọng Diên
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“…Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất 
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại dâng cho đời những đoá hoa thơm…”
Tôi tự hào nghề giáo! Tự hào mái trường mang 

tên Chuyên Lê Quý Đôn - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
30 năm: vững vàng và lớn mạnh. Nơi đây, tôi được 
thỏa sức học tập và cống hiến, được sống chan 
hòa trong nghĩa tình thầy trò, bè bạn. Với tôi, điều 
thiêng liêng nhất ở Chuyên Lê Quý Đôn là sự truyền 
trao, dắt dìu của người đi trước với lớp “hậu bối” 
bằng tất cả tin cậy, yêu thương. Cứ như thế, theo 
tháng năm, những gương mặt người cũ - mới nối 
tiếp nhau làm rạng danh mái trường.

 Tôi luôn cảm thấy may mắn khi được là thành 
viên của tổ Sinh học – Chuyên Lê Quý Đôn. Nhớ 

ngày đầu về trường, tôi đã rất ngại ngùng, lo lắng. 
Rồi những cảm giác đó mau chóng qua đi khi tôi 
nhận được sự đón chào thân thiện, sự chỉ bảo 
tận tậm của các anh chị đồng nghiệp. Ở họ, tôi 
học được biết bao điều hay về nghề, về cuộc sống. 
Người tôi đặc biệt yêu kính, ngưỡng mộ chính là cô 
Cao Mai Hương - tổ trưởng. Trong sự nghiệp trồng 
người của mình, cô đã đào tạo được rất nhiều thế 
hệ học sinh đạt thành tích cao trong học tập, trong 
các kì thi học sinh giỏi: quốc gia, khu vực, tỉnh… 
Công sức của cô đã góp phần làm nên thương hiệu 
nhà trường. Nhiệt tâm và tài năng ấy giúp thu hút 
nhiều hơn các em học sinh đăng kí thi vào lớp 
chuyên Sinh. Với những đồng nghiệp trẻ, cô Mai 
Hương luôn gần gũi hướng dẫn để chúng tôi ngày 
một trưởng thành hơn trong nghề. Không chỉ vậy, 
cô tổ trưởng còn gắn kết các “mảnh ghép” của tổ 
thành một gia đình để cùng nhau sẻ chia, cùng 
nhau cố gắng. 

Thật vinh dự và hạnh phúc khi chúng tôi được 
làm việc ở môi trường tuyệt vời: Chuyên Lê Quý 
Đôn. Ngôi trường tập trung những “cây đa, cây đề” 
của ngành giáo dục tỉnh nhà; những người thầy 
trẻ trung, nhiệt huyết, giỏi giang; những lớp trò 
thông minh, năng động, đầy khát vọng… Cơ hội 
học tập luôn rộng mở để chúng tôi tiến lên. Xung 
quanh chúng tôi có những điểm tựa chắc chắn 
để phát triển. Và chúng tôi luôn ý thức về trách 
nhiệm của bản thân: đóng góp công sức nâng cao 
hơn nữa vị thế của trường; xứng đáng với sự tin 
tưởng của những thế hệ trước, sự tin yêu của phụ 
huynh, học sinh. 

Mừng Chuyên Lê Quý Đôn tròn 30 năm -  
Chào những chặng đường thắng lợi mới!

TỔ SINH-
Đoàn kết là sức mạnhĐoàn kết là sức mạnh
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DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN 
TỔ SINH

STT HỌ TÊN GHI CHÚ
1 Nguyễn Hữu Quế Đã nghỉ hưu
2 Lại Thị Dung Đã nghỉ hưu
3 Đỗ Thị Thu Hương Đã nghỉ hưu
4 Nguyễn Thị Thu Hà GV Công nghệ
5 Cao Mai Hương Tổ trưởng

6 Nguyễn Thị Lan Anh Tổ trưởng 
Công đoàn

7 Trần Thị Chung Thủy GV Sinh học
8 Nguyễn Hồng Thoan GV Sinh học
9 Lương Thị Lan Hương GV Sinh học

10 Nguyễn Hồng Tiến GV Sinh học
11 Huỳnh Nguyễn Việt Cường GV Sinh học
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Chớp mắt một cái đã một thập kỷ trôi qua, 
2011 - năm tôi ra trường và 2021-năm tôi ngồi viết 
những dòng này…

10 năm… vậy mà mỗi khi nghĩ về Thầy, tôi vẫn 
nhớ như in - dáng dấp người đàn ông da ngăm 
ngăm, một tay xách chiếc cặp đen, một tay cầm 
điếu thuốc luôn đầy tâm sự. Mà kỳ ngộ, những làn 

VŨ NGỌC HẢI
HS chuyên Toán khóa 2008-2011

Vị thuyền trưởng tuyệt vời !
khói tâm tư ấy, Thầy luôn biết cách giấu gọn nơi 
hành lang sân trường cũ, chỉ có khuôn mặt tươi 
cười cùng vầng trán nhiều nếp nhăn là xuất hiện 
trên bục giảng mà thôi. Viết tới đây, tai tôi bỗng 
dưng lại văng vẳng cái chất giọng khàn khàn mà 
trầm ấm của Thầy, và trước mắt tôi lại hiện ra 
chiếc bảng to ngày nào, nằm ngoan ngoãn cho 
Thầy hăng say “vẽ” bài.

Thầy Quế! Thầy không phải là Thầy của riêng 
tôi và tôi cũng không phải là “học trò cưng” của 
Thầy, nhưng cho phép tôi được nghĩ và nhớ về 
Thầy như một “thuyền trưởng yêu thích” của 
“đám học trò thường xuyên trốn học để ôn thi 
đội tuyển” ngày nào.

Thầy dạy môn Sinh học nhưng cái cách Thầy 
truyền kiến thức cho chúng tôi, cứ khiến tôi tưởng 
Thầy là giáo viên dạy Toán. Là bởi mỗi phần bài 
học đều được Thầy đặt câu hỏi và lý giải đến tận 
căn nguyên. Từ đó mà tôi không chỉ học Sinh, mà 
còn học luôn cái cách suy luận logic từ Thầy. Thầy 
bảo phải “hiểu thì mới nhớ” và có “hiểu thì mới 
thích”. Mấy bài toán di truyền hóc búa đến mấy 
thì qua tay Thầy cũng đều trở nên dễ dàng. Vốn là 
học sinh chuyên Toán, tôi lại càng mê cái cách suy 
luận để tìm ra đáp án cho các bài toán - sinh ấy. 

Tôi được may mắn học với Thầy ở đội tuyển 
ôn thi môn Sinh học, từ thi cấp Thành phố đến 
thi cấp Quốc gia, ở đâu có chúng tôi, là ở đó có 
Thầy kèm cặp. Đến năm lớp 12 thì lớp tôi (là lớp 
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chuyên Toán) lại được học môn Sinh do Thầy đảm 
nhiệm. Rồi không ngờ khi Thầy đứng lớp, thì có 
mấy bạn cùng lớp tôi cũng mê luôn môn Sinh. 

Cứ đến mỗi tiết học của Thầy, thú thật là tôi 
vừa háo hức nhưng cũng vừa… sợ. Thiệt, tôi háo 
hức vì biết rằng mỗi tiết học sẽ luôn là một điều 

mới mẻ và hay ho. Nhưng tôi cũng sợ, vì sự tận 
tâm của Thầy khiến tôi không bao giờ dám lười 
nhác. Trước mỗi tiết học, dù là học đội tuyển hay 
tiết học bình thường trên lớp, tôi luôn chuẩn bị 
bài, đọc thêm tài liệu, đặt nhiều câu hỏi và cố gắng 
tự tìm câu trả lời, chính là vì tôi không - dám và 
cũng không - muốn phụ sự tận tâm của Thầy cho 
từng bài giảng.

Thầy Quế, nhớ về Thầy là tôi nhớ về sự thanh 
bình. Những ký ức của tôi về Thầy chỉ đơn giản 
vậy thôi, giống như sự mộc mạc của Thầy trên 
bục giảng, nhưng nó vẫn còn hoài, còn mãi dù 
kim đồng hồ cứ trôi. 

Tôi thấy mình thật may mắn khi được là một 
trong những lứa học trò cuối cùng của Thầy.

“Cái Hải” luôn cảm ơn Thầy thật nhiều Thầy ạ!

Thầy là vị thuyền trưởng tuyệt vời nhất của 
chúng con

Paris tháng 10/2021
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Chuyện về 
 những người gieo hạt

Nhưng dòng truyền thống vẫn “Vàng” tên cô
Vân Anh dù ở bên kia…
Thái Bình Dương ấy - vẫn chưa dứt tình.

Nhóm Địa thật giỏi vẽ hình
Châu Âu, châu Mĩ, nặng tình “Châu ta”
Nhớ em Diệu Thúy họ Hà
Đa tài như thế thật là đáng khen…
Nhớ về cô giáo Phong Liên
Đẹp người, duyên dáng như tiên giáng trần.
“Song Nguyệt” nét chữ truyền thần
Như rồng, như phượng mang hân hoan về
Lê Giang, Phùng Thắm, Phạm Hồng
Hạt nhân đoàn kết đồng lòng tiến lên.

Cả trường nhớ cô Xuân Hương
Hàng tháng đúng hạn, trả lương đều đều
Cô Đinh Dung thật đáng yêu
Nghĩa tình - nhân hậu - Tôi nhiều ơn Cô.
Lê Nga, Phương Thảo mặn mà
Bài giảng đạo đức thật là uyên thâm
Nguyễn Cảnh lặng lẽ âm thầm
Rèn giũa bài giảng để tâm cho đời
Lời thơ tôi viết đã dài
Nghẹn lòng gác bút để mai nhớ về…

Gửi lại các em những vần thơ chan chứa
Kỉ niệm xưa trăn trở đến tàn canh
Bởi lòng tôi thẳm sâu trong góc cạnh
Nỗi nhớ đến bạc đầu - nuốt trọn cả đêm trăng.

Cô PHAN THỊ LƯƠNG 
GV môn Lịch sử - Nguyên Phó Hiệu trưởng

Sử - Địa - Công dân ơi! Tôi nhớ từng ngày…
Nỗi nhớ các em đi vào giấc ngủ,
Vào mỗi việc làm, vào mỗi bước tôi đi…
Tổ của tôi - Tôi ôm ấp mỗi khi
Giờ xa vắng - biết lấy gì khỏa lấp…
Tôi nhớ bước đi, dáng hình cao thấp
Ánh mắt, nụ cười, giọng nói âm vang.

Nhóm Sử có chín cô nàng
Xinh tươi, duyên dáng nhất “làng Sử ta”
Sinh Hương, Nguyễn Thúy, Mỹ Hoa
Thanh Xuân, Liên Nguyễn thật là giỏi giang
Cô Thoa dù đã “sang trang”
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STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Lý Quang Nhã GV Địa - Đã mất

2 Phạm Thị Hoàng GV Địa 
đã nghỉ hưu

3 Trần Thị Nguyệt GV Địa 
đã nghỉ hưu

4 Phan Thị Lương GV Sử - Hiệu phó 
đã về hưu

5 Bùi Kim Thoa GV Sử - Đã mất

6 Nguyễn Thị Xuân Hương GV GDCD
đã nghỉ hưu

7 Đinh Thị Dung GV GDCD 
đã nghỉ hưu

8 Nguyễn Vân Anh Định cư 
nước ngoài

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
9 Nguyễn Thị Phương Thúy GV Sử

10 Phạm Thị Mỹ Hoa GV Sử
11 Võ Thị Thanh Xuân GV Sử
12 Nguyễn Sinh Hương GV Sử
13 Nguyễn Thị Liên GV Sử
14 Nguyễn Thị Phong Liên GV Địa
15 Phùng Thị Thắm GV Địa
16 Hà Thị Diệu Thuý GV Địa 
17 Hà Thị Thu Nguyệt GV Địa
18 Lê Thị Giang GV Địa
19 Lê Thị Nga GV GDCD
20 Nguyễn Thị Cảnh GV GDCD
21 Trần Xuân Phương Thảo GV GDCD

DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GIÁO DỤC CÔNG DÂN
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Tôi yêu những vạt nắng sân trường lúc rực 
rỡ tươi tắn, khi ngọt ngào dịu dàng. Tôi yêu 
những hạt nắng ngày mới ấm áp, tỏa xuống 

khu vườn Lê Quý Đôn. Mỗi ngày mới ta lại nhận 
bao nắng để hoa tươi trái ngọt, để càng yêu quý 
hơn những người nhặt nắng, gieo mùa – cho bao 
thế hệ học sinh. Trường chuyên Lê Quý Đôn đến 
nay đã tròn 30 tuổi – quãng thời gian đủ để chúng 
ta nhìn lại dấu son kí ức một thời thương nhớ. Là 
một cựu học sinh chuyên Văn – những lớp học 
sinh đầu tiên của trường rồi trở thành giáo viên 
Văn của ngôi trường này. Tôi may mắn là người 
sống trong dòng chảy lịch sử của một ngôi trường 
30 năm tuổi.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn từ khi 
thành lập đến nay là trường chuyên duy nhất 

Tổ Ngữ văn chuyên Lê Quý Đôn- 

Cô BÙI THỊ THANH VÂN
GV tổ Ngữ văn

của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ít ai biết rằng, trước 
khi có một cơ ngơi ở vị trí 58 Trần Hưng Đạo thì 
khóa học sinh lớp nguồn cho chuyên chúng tôi 
mới là học sinh THCS đã học “tá túc” ở trường 
tiểu học Hạ Long. Tổ Văn trong những ngày đầu 
tiên ấy chỉ có hai thầy cô là thầy Trần Quốc Lộc 
và cô Nguyễn Thị Tám. Ngày 19/08/1991, trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn chính thức ghi danh 
vào hệ thống trường chuyên cả nước, là nơi hội 
tụ tinh hoa của một thế hệ nhà giáo đầu tiên. Tổ 
Văn với những tên tuổi đã trở thành huyền thoại 
“một thời để nhớ” trong khối giáo viên Văn của 
tỉnh nhà và trong lòng bao thế hệ học sinh: Cô 
Phạm Thị Hồng Nhung, Cô Trần Thị Khánh Toàn, 
Cô Phạm Thị Diệp, Cô Nguyễn Thùy Anh, Thầy 
Chử Văn Lịch, Thầy Nguyễn Hồng Việt, Thầy Trần 

30 năm nhìn lại
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Quốc Lộc. Những quý Cô giáo tài hoa, quý Thầy 
giáo hiền hậu, bao dung.

Cứ như thế, sự nối tiếp không ngừng nghỉ, 
trường chuyên Lê Quý Đôn mở rộng hơn các lớp 
chuyên, đội ngũ giáo viên cũng được tăng cường. 
Sau hơn 10 năm thành lập, tổ Văn Lê Quý Đôn đón 
nhận thêm các cô Lê Thị Hồng Gấm, cô Trần Thị 
Minh, thầy Nguyễn Văn Long, cô Đặng Thị Lĩnh 
Ninh từ các trường khác chuyển về đều là những 
giáo viên có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn. Cũng 
là thời điểm nhà trường đón các học sinh cũ nay 
đã trở thành giáo viên về trường, như một sự đào 
tạo đội ngũ kế cận cho hành trình mới: Tôi - Bùi 
Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Hợp, 
Phạm Thị Hồng Nhung, Lê Thị Lan Hương. Chúng 
tôi trở về tổ Văn - ngôi nhà chung thân yêu, sát 
cánh cùng Thầy Cô của mình. 

Cuối năm 2010, thầy Lê Quốc Hùng trở thành 
Hiệu trưởng của chuyên Lê Quý Đôn, năm 2011, 
chúng tôi “di cư” về ngôi trường mới rộng 9ha. 
Dưới sự dẫn dắt của thầy tổ trưởng Trần Quốc Lộc, 
tổ Văn có thêm sự tham gia của các cô: Nguyễn 
Thị Kim Dung, Đỗ Thị Thúy Dương, Trịnh Thị 
Thanh, Lâm Thị Hiền, Trần Thị Hảo, Hoàng Đào 
Ngọc Trinh là các sinh viên, giáo viên giỏi, đầy 
năng lực từ các trường Đại học, các trường THPT 
khác trong tỉnh chuyển về. Quý Cô trẻ, yêu nghề 
đã viết tiếp trang sử tổ Văn. Năm 2019, cô Lữ Thị 
Trà Giang trở thành hiệu trưởng trẻ nhất trong 
lịch sử các đời hiệu trưởng chuyên Lê Quý Đôn 
cũng là người văn chương, cho dù không sinh hoạt 
nhiều trong tổ, nhưng Cô cũng đã truyền lửa cho 
tổ Văn khi tham gia vào công tác bồi dưỡng học 
sinh giỏi, cũng như có sự quan tâm, hỗ trợ, định 
hướng đến chuyên môn của tổ một cách tích cực 
và hiệu quả.
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Thấm thoát đến nay đã 30 năm, chúng tôi lớp 
học trò Văn ngày nào đã trưởng thành, cũng đã 
trở thành cô giáo U40, quý Thầy Cô từ khi thành 
lập đã là những U60, U70, về hưu gần hết, chỉ còn 
lại Thầy giáo trẻ nhất ngày ấy - thầy Trần Quốc 
Lộc - giờ đã là “kiện tướng” trong nghề. Chúng tôi 
cũng đau lòng khi phải nói lời chia xa mãi mãi với 
cô giáo Phạm Thị Hồng Nhung, tôi vẫn tin rằng 
có hạt nắng đang ru điệu hồn giữa vườn địa đàng 
xa xôi nào đó…

Như vậy trải qua 30 năm hình thành và phát 
triển, tổ Văn Lê Quý Đôn gọi tên với 25 thành viên, 
Cô Phạm Thị Diệp là tổ trưởng đầu tiên, sau đó là 
cô Trần Thị Khánh Toàn, và bây giờ là thầy Trần 
Quốc Lộc. Hiện nay chúng tôi vẫn là tổ bộ môn có 
lực lượng hùng hậu nhất - 16 người, 14 nữ và hai 
nam là thầy Nguyễn Văn Long và thầy Trần Quốc 
Lộc. Hai thầy là niềm vinh dự với danh hiệu “hai 
viên kim cương” của tổ, vì tính đến giờ, trong các 
trường THPT trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, 
duy nhất Tổ Văn chuyên Lê Quý Đôn có giáo viên 
nam. Thầy Lộc cũng là “người tình chung thủy với 
mối tình duy nhất” của chuyên Lê Quý Đôn - gắn 
bó với trường từ ngày thành lập đến nay. Cũng 
có một số cô đến rồi đi, hay dừng chân vài năm 
như cô Phạm Thị Minh Hải, thầy Chử Văn Lịch, 
thầy Hồng Việt, cô Tạ Thị Thu; có cô chuyển đi rồi 
nối duyên trở lại như cô Nguyễn Thị Liên Hương.

Sau 30 năm nhìn lại, tôi nhận thấy tổ Ngữ văn 
chúng tôi rất “hiếu học”, đa số quý Thầy Cô đều 
có trình độ thạc sĩ và đang hoàn tất chương trình 
thạc sĩ. Thầy Cô nhiệt huyết, say mình trong giảng 
dạy và nghiên cứu chuyên môn; dẫn dắt học sinh 
mang về những giải thưởng Học sinh Giỏi từ cấp 
Quốc gia đến Olympic 30/4 và cấp Tỉnh; tổ chức 
những sinh hoạt chuyên ghi dấu trong lòng học 
sinh chuyên Văn. Những “Câu lạc bộ Văn học dân 
gian”, “Câu lạc bộ Hình tượng người lính”, “Truyện 
Kiều” của thế hệ vàng ngày trước nay được tiếp 
tục phát triển trong các hoạt động Câu lạc bộ Văn 
học, nhiều chuyên đề hay, thú vị, thu hút học sinh 
yêu văn chương trong toàn trường như “Chiến 
tranh trong mắt tôi”, “Tiếng vọng”, “Văn học 1930 
- 1945”, “Cô đơn - Tôi ạ”… Chúng tôi thấy nắng 
văn chương từ thế hệ cô Phạm Thị Hồng Nhung, 
cô Trần Thị Khánh Toàn… trong các cô giáo trẻ 

Đỗ Thị Thúy Dương, Trần Thị Hợp, Trịnh Thị 
Thanh… khi tiếp tục chinh chiến trong những 
phong trào đào tạo học sinh giỏi, góp phần khẳng 
định vị trí, tạo nên thương hiệu tổ Văn chuyên 
Lê Quý Đôn. Mỗi người mỗi nhiệm vụ, ai cũng 
hoàn thành tốt nhất công việc nhà trường giao 
phó, cùng hỗ trợ nhau nhiệt tình trong công việc, 
thân ái, chân tình trong cuộc sống. Những hoạt 
động ngoài giờ thú vị nhất mà học sinh các khóa 
chuyên Văn có cơ hội trải nghiệm, đó là các thầy cô 
tổ Văn kết hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 
tổ chức những buổi giao lưu với các nhà thơ, nhà 
văn; chúng tôi và học trò Văn được biết nhà thơ 
Nguyễn Duy hóm hỉnh, ngọt ngào, một Nguyễn 
Khải tao nhã, kiệm lời mà sâu sắc; Phan Thị Thanh 
Nhàn ấm áp… đó còn là những Trại sáng tác thơ 
văn tổ chức trong hè, những bài thơ, truyện ngắn 
của học sinh Văn tập tành viết lách; những ngày 
làm Tập san chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam; 
là những buổi nghe các giáo sư đầu ngành Chu 
Văn Sơn, Nguyễn Đăng Điệp… nói chuyện văn 
chương… Tổ Văn phát triển theo nhịp bước của 
nhà trường, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng 
làm nên sức mạnh, vị trí hoa tiêu của ngành giáo 
dục tỉnh nhà. Tôi nhớ những tiết học ngân vang 
trong âm điệu của sự chuyển giao những giá trị 
văn chương, nhân văn, thẩm mĩ, trong nắng vàng 
rót mật khẽ khàng lách nhẹ qua tán bàng vu vơ 
len vào cửa lớp, thắp lửa văn chương, gieo nắng 
trong lòng học trò Văn.

Trong không khí hướng về ngày 30 năm ngày 
thành lập trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 
chúng tôi có dịp nhìn lại mình để “ôn cố tri tân”, 
trân trọng quá khứ, hướng đến tương lai. Cũng 
là để chúng tôi tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực 
nhiều hơn nữa, hy vọng những thế hệ giáo viên 
trẻ sau này không ngừng cố gắng viết tiếp trang 
mới huy hoàng cho một địa chỉ giáo dục, các em 
học sinh hiểu thêm về chân dung những người 
gieo nắng của tổ Văn. Rằng lịch sử của một ngôi 
trường, hành trình của một tổ chuyên môn không 
chỉ là một địa chỉ hành chính, nó thật sự là nơi 
lưu giữ nhật kí của trái tim, là hành trình nhớ 
thương nuôi dưỡng trong lòng những người trong 
cuộc chúng tôi.

Vũng Tàu một ngày cuối hạ
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STT HỌ TÊN GHI CHÚ
1 Phạm Thị Nhung Đã mất
2 Phạm Thị Diệp Đã nghỉ hưu

3 Đinh Công Luận Chuyển công tác 
(đã nghỉ hưu)

4 Nguyễn Hồng Việt Chuyển công tác 
(đã nghỉ hưu)

5 Tạ Thị Thu Chuyển công tác
6 Phạm Minh Hải Chuyển công tác
7 Nguyễn Thị Thùy Anh Đã nghỉ hưu
8 Nguyễn Thị Liên Hương Đã nghỉ hưu
9 Trần Thị Khánh Toàn Đã nghỉ hưu

10 Trần Quốc Lộc Tổ trưởng

11 Lê Thị Hồng Gấm Tổ trưởng  
Công đoàn

12 Trần Thị Minh

STT HỌ TÊN GHI CHÚ
13 Nguyễn Văn Long
14 Bùi Thị Thanh Vân
15 Nguyễn Thị Lý 
16 Trần Thị Hợp
17 Đặng Thị Lĩnh Ninh
18 Nguyễn Hồng Nhung
19 Đỗ Thị Thúy Dương

20 Trịnh Thị Thanh Phó Chủ tịch  
Công đoàn

21 Lê Thị Lan Hương 
22 Nguyễn Thị Kim Dung
23 Lâm Thị Hiền
24 Trần Thị Hảo
25 Hoàng Đào Ngọc Trinh

DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN
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Rời trường huyện với vai trò là Tổ trưởng tổ 
Ngữ văn, thành viên Hội đồng bộ môn cấp 
Tỉnh, nơi 9 năm tôi từng gắn bó, cống hiến; 

nơi cả một bầu trời nhiệt huyết đầy lửa của tuổi 
thanh xuân. Vẫn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng 
hạnh phúc, hồi hộp, lo lắng đan xen lẫn lộn khi tôi 
cầm quyết định trên tay chuyển đến ngôi trường 
mới - Chuyên Lê Quý Đôn. Với bề dày thành tích 
qua các kì thi, với diện tích rộng lớn đồ sộ hơn 9 
ha, dường như ngôi trường ấy làm cho bất cứ ai 
khi đặt chân đến đều có cảm giác như bị choáng 
ngợp, tôi cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến việc phải rời nơi thân quen để 
chuyển đến một nơi mới, thực sự tôi không khỏi 
chùng chình. Bao sự tưởng tượng phải làm lại từ 
đầu: mối quan hệ đồng nghiệp, học sinh, cách 
thức làm việc… trong một môi trường khốc liệt 

hơn nhiều, với các đồng nghiệp tài năng, các bậc 
phụ huynh nhận thức cao, học trò xuất sắc… nó 
làm tôi có cảm giác bất an, như muốn chùn bước.

Thế nhưng tất cả sự nghi hoặc, lo lắng trong 
tôi vụt tan biến. Đội ngũ Ban Giám hiệu: Thầy Lê 
Quốc Hùng, cô Lệ Hằng, Thầy Cộng, Thầy Cẩm họ 
có một cách làm việc khoa học nhưng không hề 
cứng nhắc, luôn ân cần, hỏi han và động viên các 
“lính mới” của mình. Thầy cô giáo trường Chuyên 
giỏi giang và tài năng là thế, nhưng thật khiêm 

Cô TRẦN THỊ HẢO
GV tổ Ngữ văn

trong tôi!trong tôi!
Trường Chuyên 
   Lê Quý Đôn
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nhường và bình dị, thân thiện biết bao. Chính 
sự cởi mở, nhiệt tình ấy đã giúp tôi nhanh chóng 
hoà đồng với tập thể sư phạm nhà trường, yêu 
nơi này nhiều hơn vào mỗi buổi sáng khi tới lớp.

Trong cách nghĩ của nhiều người, và cả tôi 
nữa, học sinh trường Chuyên chắc chỉ là những 
chú gà công nghiệp chỉ biết đến sách vở, những 
cậu ấm cô chiêu quen được cha mẹ chiều chuộng, 
phục vụ. Nhưng tôi đã nhầm, cái cơ duyên là một 
giáo viên dạy Văn được phân công chủ nhiệm lớp 
Chuyên Toán vẫn theo tôi đến hiện tại. Những 
cô cậu học sinh ấy thông minh, dí dỏm, khôi hài 
và tình cảm vô cùng. Chúng say tiết học Văn với 
những tranh luận, phản biện nảy lửa; với những 
tri thức sâu rộng về văn hoá, lịch sử, văn học; với 
những sáng tạo trong cách cảm thụ và phân tích 
văn chương… Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là 

những kĩ năng sống, thái độ và cách thể hiện tình 
cảm với thầy cô, cách thức tổ chức các phong trào 
tập thể, câu lạc bộ… Tất cả bỗng trào lên trong tôi 
một niềm vui khó tả, cảm thấy mình thật may 
mắn, hạnh phúc biết bao. Ai bảo dân Tự nhiên 
chỉ biết đến những con số khô cứng, vô cảm nào? 

Thoáng chốc nhìn lại đã 5 năm gắn bó, thật 
tự hào khi là một thành viên của ngôi nhà chung 
Chuyên Lê Quý Đôn. Giữa mùa đại dịch Covid, 
ngôi trường thân yêu ấy tuy vắng bóng những 
học trò thân quen, nhưng các đồng nghiệp của 
tôi cùng Ban giám hiệu nhà trường vẫn miệt 
mài với những hoạt động và công việc chung của 
ngành. Bao công sức của các cựu giáo chức trường 
Chuyên đã từng đặt nền móng đầu tiên cho quá 
trình 30 năm trưởng thành và phát triển của nhà 
trường, là thế hệ trẻ tôi thật ngưỡng mộ, kính 
phục, tự hào. Tre già măng mọc, trường THPT 
Chuyên Lê Quý Đôn hiện tại với đội ngũ thầy cô 
giáo trẻ, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sẵn 
sàng xông pha trên mọi trận tuyến, luôn đi đầu về 
đổi mới phương pháp dạy học. Đáng tự hào và trân 
quý hơn nữa, chúng tôi có một vị “thuyền trưởng” 
luôn đồng hành sát sao với đội ngũ sư phạm nhà 
trường; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 
giáo viên; có quan điểm làm việc rõ ràng, công 
khai, minh bạch; biết hy sinh vì tập thể; luôn lấy 
chất lượng chuyên môn của nhà trường, quyền lợi 
học sinh đặt lên hàng đầu. Điều đặc biệt luôn toát 
lên ở vị “thuyền trưởng” ấy là sự nhiệt huyết, xông 
xáo, thẳng thắn, thanh liêm chính trực, mang đậm 
tính cách con người Nam bộ trượng nghĩa – cô 
Hiệu trưởng Lữ Thị Trà Giang. Tôi thiết nghĩ dù 
làm công việc gì, ở vị trí trí nào thì bên cạnh cái 
tầm còn có cái tâm, bên cạnh cái tài là cái đức – 
đó mới là gốc rễ, là cái vĩnh cửu còn mãi với đời. 
Từng ấy thôi cũng đủ để tôi và các đồng nghiệp 
của tôi dành tình yêu, niềm tự hào trọn vẹn.

Tháng 11 với những đợt gió chướng đặc thù 
của tiết trời Nam bộ khi vào mùa khô, gợi ta nhớ 
đến ngày hiến chương, tri ân nghề trồng người. 
Kính chúc quý thầy cô giáo, lãnh đạo nhà trường, 
những đồng nghiệp thân yêu của tôi luôn nhiều 
sức khoẻ, năng lượng và nhiệt huyết để tiếp tục 
đưa những chuyến đò cập bến thành công!



112CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - TINH HOA VÀ TÂM HUYẾT

“Em ơi, vào làm quen với mọi người đi.”
Đang mải ngắm những giọt nắng nhỏ lọt qua 

tán lá bàng tinh nghịch nhảy nhót trên nền sân 
trường tráng xi măng nứt nẻ nhiều chỗ, tôi giật 
mình nghe tiếng gọi của chị Diệp- tổ trưởng tổ 
Văn-Tiếng Anh.

“Dạ”
Tôi đáp lời và bước vào phòng hội đồng, trong 

đầu chợt xuất hiện một hình ảnh so sánh ngộ 
nghĩnh:

“Trong sân trường nhỏ nhỏ có cây bàng to to,
Dưới tán bàng to to có giọt nắng nhỏ nhỏ.”
Tôi đã bắt đầu ngày về trường như thế, vào 

một buổi chiều cuối tháng 8 năm 1994, ba năm sau 
khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vũng Tàu 
Côn Đảo ra quyết định thành lập trường Trung 
học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn vào ngày 19 

Gieo Gieo      nắng     nắng
Cô NGÔ THỊ HỒNG DUNG
Tổ trưởng tổ tiếng Anh

tháng 8 năm 1991, do cô Đậu Thị Lệ Trang làm 
hiệu trưởng. Khi ấy trường tọa lạc tại số 58, đường 
Trần Hưng Đạo, giữa trung tâm thành phố Vũng 
Tàu, nhỏ bé với 3 dãy nhà cấp 4 và các trang thiết 
bị thật khiêm tốn. Trường ở ngay sát Sở Điện lực 
nên chúng tôi thường đùa: trường Chuyên không 
mất điện bao giờ, chỉ để không phải chịu nóng 
thôi chứ có trang thiết bị dạy học nào cần sử dụng 
điện đâu. Tôi nhớ, mấy năm sau trường được đầu 
tư xây dựng lại có nhà cao tầng khang trang hơn, 
cũng có một phòng “Lab” phục vụ việc học nghe 
và nói môn Tiếng Anh, nhưng chỉ có hạn chế 20 
cabin, trong khi một lớp có sĩ số 30 em, thậm chí 
35 em, nên những giờ xuống hoc phòng “Lab” phải 
chia ra, để lại một số em ngồi tại lớp làm bài tập. 
Nhóm giáo viên Tiếng Anh ngày đầu ấy có 4 người, 
thêm tôi nữa là 5, sau đó lên 7, toàn nữ, thuộc tổ 
Văn-Tiếng Anh, tổ trưởng là chị Phạm Thị Diệp, 
một giáo viên dạy giỏi của tỉnh. Không có phòng 
bộ môn riêng nên những buổi họp chuyên môn 
của chúng tôi là ở một góc trong phòng hội đồng, 
tuy vậy, rất ấm áp và đầy ắp kỷ niệm.

Thời gian trôi đi, nhóm giáo viên Tiếng Anh 
ngày nào bây giờ đã thành tổ Tiếng Anh với 12 
thành viên, đủ “cả nếp lẫn tẻ”. Các thành viên cũ 
có người chuyển đi, có người về hưu, có người ở 
lại tiếp tục cùng các thế hệ khác, có cả những cựu 
học sinh năm xưa nay trở lại giảng dạy tại trường, 
có những người từ nơi khác chuyển đến. Chúng 
tôi đã có phòng bộ môn rộng rãi, có các phòng học 
Tiếng Anh với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất. 
Thành tích của các em học sinh cũng dày lên theo 
từng năm học, từ số lượng điểm giỏi trong các kỳ 
thi tốt nghiệp, thi đại học đến các kỳ thi tầm cỡ 
hơn. Nếu như trước kia giải học sinh giỏi quốc gia 
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là một món quà xa xỉ (lâu lâu mới có được một giải 
khuyến khích), thì bây giờ chúng tôi đã có giải nhất, 
giải nhì trong tất cả các kỳ thi học sinh giỏi, có huy 
chương vàng, bạc trong các kỳ thi Olympic. Chúng 
tôi đã nhân những giọt nắng nhỏ bé năm xưa lên 
rất nhiều và kết chúng lại thành chùm nắng, mỗi 
năm một lớn hơn, rực rỡ hơn, không chỉ bằng sắc 
đỏ của màu hoa phượng mỗi khi tiếng ve gọi hè, 
mà còn bằng các thành tích của tâm huyết, của nỗ 
lực và cống hiến hết mình. Bỗng nhiên tôi muốn 
quay lại tiếp nối dòng kí ức năm xưa:

“Một giọt nắng nhỏ,
Hai giọt nắng nhỏ,
Ba giọt nắng nhỏ…,
Kết thành chùm to to.”
Vâng, chùm nắng của 30 năm Tổ Tiếng Anh 

Lê Quý Đôn, chúng tôi xin gửi tặng món quà này 
tới tất cả các thế hệ giáo viên, cán bộ công nhân 
viên đã và đang công tác tại trường. Chúng tôi xin 

hứa sẽ tiếp tục gieo những hạt nắng của niềm tin, 
niềm tự hào Lê Quý Đôn, góp phần làm lung linh 
hơn nữa sắc nắng ngôi trường mang tên nhà bác 
học của mọi thời đại.

Vũng Tàu, tháng 6 năm 2021

DANH SÁCH CÁC THẾ HỆ 
GIÁO VIÊN TỔ ANH VĂN

STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Nguyễn Thị Xuân Lộc Đã nghỉ hưu
2 Trần Như Chi Lan
3 Vũ Thị Phương Liên
4 Ngô Thị Hồng Dung Tổ trưởng
5 Trương Thị Mỹ Tiên
6 Đỗ Hải Tuyền Phó Hiệu trưởng
7 Nguyễn Thanh Phượng
8 Hoàng Nữ Anh Ngọc

9 Đinh T.Ngọc Sương Tổ trưởng  
Công đoàn

10 Dương Thị Nhàn
11 Trần Phương Thảo 
12 Lê Thị Hồng

13 Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

14 Nguyễn Đình Bửu Tài
15 Đặng Hoàng Vy
16 Vũ Diệu Linh
17 Võ Thị Kim Oanh Đã chuyển công tác
18 Trần Thị Ngọc Oanh Đã chuyển công tác
19 Nguyễn Thị Ái Liên Đã chuyển công tác
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Đằng sau vinh quang, bao giờ cũng có những lặng thầm đóng góp. Xin được gọi 
những thành viên tổ Văn phòng trường Chuyên là những “chiến sĩ” thầm lặng, 
bền bỉ phía sau thành tích vẻ vang của nhà trường trong suốt 30 năm xây dựng 

và phát triển. Tổ có nhiệm vụ đảm trách công tác hành chính, tham mưu, giúp việc 
cho ban giám hiệu, hỗ trợ công tác dạy học… Hiện nay, tổ văn phòng có số lượng thành 
viên đông nhất trường với nhiều bộ phận: văn thư, giáo vụ, kế toán, thư viện, bảo vệ, 
tạp vụ, y tế, thiết bị…

Những người

thầm lặng
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Hoạt động của nhà trường sẽ không thể vận hành suôn sẻ nếu mắt xích văn phòng 
trì trệ. Một trường lớn đầu tỉnh như Chuyên Lê Quý Đôn thì lại càng yêu cầu cao về 
công việc và trách nhiệm. Hiểu được điều này, các thành viên tổ văn phòng, dù ở vị 
trí nào cũng đều tích cực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Những ngày 
làm quên thời gian; rồi ngày nghỉ, ngày lễ vẫn miệt mài ở trường; những mùa thi phải 
trắng đêm chuẩn bị; lúc nào điều động cũng sẵn có tổ văn phòng… Bao nhiêu hi sinh 
ấy làm sao kể tên và đong đếm hết! Không chỉ đơn thuần là công việc, những người 
làm văn phòng đã xác định trường là ngôi nhà thứ hai nên luôn nâng niu, chăm chút, 
bảo vệ trường. Tinh thần ấy được tiếp nối, phát huy qua nhiều thế hệ làm văn phòng 
ở Chuyên Lê Quý Đôn. 

Tổ văn phòng tự hào đồng hành cùng thầy trò trường Chuyên trên con đường chinh 
phục đỉnh cao tri thức, khai phóng tiềm năng. Trong bối cảnh thời đại mới, tổ sẽ không 
ngừng nâng cao hiệu quả làm việc, xây dựng môi trường công sở văn hoá, nhân ái để 
góp phần khẳng định thương hiệu Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
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Ba năm trước, “Lê Quý Đôn” trong tim một đứa nhỏ như một ước mơ khó ngóng 
lòng chạm tới. Ba năm sau, “Lê Quý Đôn” sắp đọng lại trong nó một cảm giác 
nhớ thương hết đỗi tự hào. Vì ba năm gắn bó, vì thổn thức 30 năm miên mải 

những khát khao và nhiệt huyết, của trường! 

Ba năm Chuyên Văn, dòng máu mang tên Tự Hào lưu chuyển nơi tim được khởi 
nguồn, tích góp từ những điều đáng nể. Từ đội ngũ giáo viên chuyên môn luôn “nhiệt” 
của trường, từ các bài giảng đầy tâm huyết qua từng lớp Chuyên, từ ánh mắt lấp lánh 
khát khao của bạn học... Các cuộc thi trong và ngoài nước, các buổi trao giải vinh 
danh đầy tự hào, những thành tích Quốc gia qua các năm học đã khẳng định vị thế 
của trường như điều tất lẽ.

Nhưng để minh xác “tự hào” thành một “âm vang” vững bền luôn dội mãi, có lẽ 
điều còn lại không chỉ là cái tên của một ngôi trường xếp thứ 3 Đông Nam Bộ, không chỉ 
được nhớ đến khi đứng đầu toàn tỉnh về cả mặt học tập lẫn các phong trào ngoại khóa.

“Lê Quý Đôn” còn vững chãi tự hào bởi một lịch sử về tình yêu thương đáng kể. 
Học sinh chúng tôi vẫn thường hay nhắc nhau nghe những câu chuyện xoay quanh 
thứ cảm xúc miên man của lòng hãnh diện khi nói về bộ đồng phục in tên Trường, về 
độ “chịu chơi” hết mình của trường, của bao khóa học qua các sự kiện hằng năm. Với 
các góc chụp phim sống ảo, với những hoạt động bóng rổ, hội trại thường niên khuấy 
đảo mọi thế hệ... 

Và đối với chúng tôi, như sắp bước một chân ra khỏi trường, “Tự hào” đơn thuần 
chỉ đọng lại từ những nét riêng biệt mà chỉ Lê Quý Đôn mới có. Từ việc vẫn thường 

Lê Quý Đôn-

Nắng chiều vẫn trong
NGUYỄN THU PHƯỢNG
HS chuyên Văn niên khóa 2018-2021 
Giải Nhì HSG Quốc gia
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mong ngóng những chuyến xe đưa rước đều đặn mỗi giờ ra về, đến những vạt nắng 
chiều chảy dài trên bờ tường có hoa giấy cheo leo nở rực như một lẽ thường tình. “Lê 
Quý Đôn” trong tim chúng tôi bền bỉ sống dậy với ký ức của không gian học, rồi sẽ xa 
rời. Và có lẽ suốt chiều dài lịch sử về tình yêu thương, sự gắn kết bền chặt của giáo 
viên - học sinh, cựu học sinh - học sinh hiện tại của trường là một trong những món 
quà tinh thần khó tả. 

Lê Quý Đôn và nhánh phượng đỏ mỗi đợt hè sang mà tôi vẫn thường dừng chân 
ngắm nghía vào mỗi mùa Đội tuyển, Lê Quý Đôn và những giọt nắng long lanh sáng 
sớm hay cảnh hoàng hôn trên tượng cụ vào cuối chiều… Tất cả hòa hợp thành một 
vùng tâm thức chung của học sinh trường, là thứ níu giữ chúng tôi mãi bằng cái gắn 
nối tinh thần mãnh liệt.

Và “Lê Quý Đôn” của K18-21 sắp bước chân rời khỏi mái nhà chung, luôn đau đáu 
nhớ thương mãi một âm vang tự hào không dứt. Mùa Hội Trại, khóa Văn tôi tự hào với 
chiếc Cổng Trại in đậm dấu ấn riêng bằng các hình ảnh được chúng tôi hết mình sưu 
tập từ 30 năm chuyên Văn của trường lúc thành lập đến nay. Khóa Văn tôi tự hào hữu 
hình hóa cái nối kết vốn đã mãnh liệt nhưng còn nhiều ẩn tàng giữa các năm chuyên 
Văn, tự hào ấn định rõ cái tinh nhạy vẫn luôn tồn tại như một loại bản tính của một 
học sinh mê Văn, dẫu bề vỏ còn nhiều khi bất cần, “hoang dã” - cũng là bản tính! 32 
gương mặt, 32 cá tính chẳng thể lẫn vào nhau nhưng lại sẵn sàng hòa hợp khi cái chung 
đủ lớn mạnh.

Thật khó để nhớ nhung nơi nào đó chỉ bằng những dáng vẻ người được ghi tạc, 
có lẽ tất cả được lưu giấu gọn gàng nơi cảm giác mà đôi lúc cứ bật thức khó tả. Nghĩ 
về trường, hình ảnh cây Muồng Hoàng Yến mỗi đợt hoa rơi vẫn luôn dội về trong tôi 
những nhớ thương lạ. Mùa hoa từ độ Xuân đã chớm tàn. Hoa rơi đầy suốt con đường 
dài từ cổng trường vào thẳng tận nhà đỗ xe thứ hai, thành một dải đường vàng rực. 
Hoa Hoàng Yến gắn với ký ức một đứa nhỏ từ lúc mới chập chững bước vào Lê Quý 
Đôn. Tháng 5, hình ảnh cây nở rũ một dải sân khắc dấu mạnh mẽ vào tâm trí nó, khiến 
nó rung động từ những khắc giây đầu tiên khi vẫn chưa là học sinh của trường. Và ba 
năm, Hoàng Yến vẫn bền bỉ đúng hẹn mỗi đợt Xuân tàn, như một niềm an ủi, Hoàng 
Yến cho chúng tôi thứ cảm giác “Văn” đến lạ lùng. Hoàng Yến mỗi mùa trụi hoa, xanh 
rờn một màu của lá gắn liền với những buổi trưa lê thê bước chân về ký túc xá của 
bọn học trò chúng tôi. Hoàng Yến mỗi mùa hoa về, vàng rực đón chào bao lứa mới vào 
trường chập chững dự thi.

Hoàng Yến tháng 5, đôi lúc là để chia tay, để chào tạm biệt người đã quá quen mặt, 
rồi sẽ thành “những người muôn năm cũ”. Rung rinh như nhỏ những giọt nắng, gió 
khẽ khàng đưa rơi rụng vào bông hoa cuối chiều...

Lê Quý Đôn luôn tinh tế lưu giữ lại trong tôi những điều nhỏ, nhưng mãnh liệt, lưu 
luyến và day dứt như thế. Và có lẽ, suốt bao năm ngoài những tiếng tự hào về bề dày 
thành tích, Lê Quý Đôn ắt thật sự mãi tiếp tục “là mình” khi và chỉ khi trường còn rung 
rinh màu của nắng, của hoa, của những cơn mưa đầu mùa bên cửa số, của những quãng 
đường xa từ lớp học đến nhà sách, căn tin... Tất cả hòa hợp như lẽ thường, cấu tạo một 
cảm giác rất “Lê Quý Đôn”, một lề lối, một cách nghĩ, cách nhìn, cách cảm chung. Và 
sau, là điều duy nhất đủ mãnh liệt để nối kết những “tự hào” nhỏ của từng cá nhân về 
lại. Để dù xa, luôn mãi gần kề, để dù mong, nắng chiều vẫn trong.
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Với nhiều học sinh đã 
tốt nghiệp THPT, trường 
Chuyên Lê Quý Đôn 
không chỉ là mái nhà 
chung lưu giữ quãng 
thanh xuân tươi đẹp, 
mà còn là bệ phóng cho 
những ước mơ. Chúng 
ta cùng gặp gỡ bạn Vũ 
Thế Vũ, cựu học sinh 
chuyên Hóa của THPT 
Chuyên Lê Quý Đôn và 
hiện là một kỹ sư, tiến 
sĩ thành công trên đất 
Mỹ, để lắng nghe những 
chia sẻ của bạn sau 14 
năm rời xa mái trường 
cấp 3.

Lê Quý Đôn và tôi
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Ban biên tập (BBT): Xin hãy cho biết họ tên đầy đủ, khóa học và Giáo viên chủ nhiệm, 
giáo viên dạy môn chuyên của bạn khi còn học ở trường Lê Quý Đôn?

Trả lời: Tên đầy đủ của mình là Vũ Thế Vũ, khoá 2004-2007. Cô giáo chủ nhiệm lớp 
10 của mình là Cô An, lớp 11 là Cô Thường, lớp 12 là Cô Mỵ.

BBT: Nếu được dùng một câu ngắn gọn để miêu tả quãng thời gian là học sinh ở 
trường chuyên Lê Quý Đôn, bạn sẽ nói gì?

Trả lời: Quyết định học ở trường Lê Quý Đôn là một trong những quyết định đúng 
đắn nhất của mình. Ở đó, mình đã có những kỉ niệm tuyệt vời nhất. Cảm ơn Lê Quý Đôn!

BBT: Bạn có nghĩ rằng, những lựa chọn nghề nghiệp và thái độ sống của bạn hiện 
tại đã được định hình từ những năm còn là học sinh Lê Quý Đôn?

Trả lời: Những năm học ở Lê Quý Đôn chắc chắn đã ảnh hưởng tới mình rất nhiều. 
Hồi ở Lê Quý Đôn mình học chuyên Hoá nên sau này mình chọn nghề cũng liên quan 
đến Hoá. Ở Lê Quý Đôn, mình được học với những thầy cô rất giỏi và những người bạn 
cũng rất giỏi. Bởi vì vậy đã hình thành cho mình ý thức là luôn phải cố gắng trong mọi 
việc mình làm để không bị tụt lại phía sau. Hiện mình đã tốt nghiệp Tiến sĩ, nghiên cứu 
của mình là về nhựa sinh học. Mình nghĩ tất cả mọi người đều biết về những tác hại của 
nhựa với môi trường. Chuyển từ nhựa làm từ dầu mỏ qua nhựa sinh học là một điều 
tất yếu. Mình dùng ống nanocarbon để điều chỉnh và làm cho vật liệu tro nên tốt hơn. 
Hiện tại mình đang làm kỹ sư công nghệ hoá cho một công ty tên là Oceanetics SM ở 
tiểu bang Louisiana. Nó là một nhà thầu của bộ quốc phòng Mỹ chuyên làm những hệ 
thống phòng thủ dưới biển. 

BBT: Điều bạn nhớ nhất về Lê Quý Đôn và những thầy cô đã dạy bạn ở đó?

Trả lời: Tất nhiên là nhớ chuyện phải mặc quần trắng mọi thứ hai nhất. Mình nghĩ 
là sẽ có nhiều người nói điều này (ha ha…). Bây giờ mình vẫn không biết là mình thích 
hay ghét chuyện đó. Hồi đó nhà mình ở xa trường nên mình vẫn nhớ những buổi trưa 
ở lại trường, thường là ngủ nhờ trong ký túc xá trước cổng trường hoặc là ở trong lớp 
học. Mình cũng nhớ những buổi học chuyên đề, những kỳ thi Olympic và Quốc gia; 
nhớ những lần đi nhà sách Hoàng Cương để tìm sách…

BBT: Mục tiêu gần nhất của bạn là gì và bạn có muốn nhắn gửi điều gì với những 
học sinh hôm nay của Lê Quý Đôn?

Trả lời: Mục tiêu gần nhất của mình là tiếp tục nghiên cứu để tạo ra một loại nhựa 
hoàn toàn từ tự nhiên mà không dùng dầu mỏ, có thể dùng trong cơ thể con người, và 
có thể phân hủy nhanh trong tự nhiên. Mình cũng hy vọng là sẽ áp dụng trí tuệ nhân 
tạo vào nghiên cứu trong lĩnh vực này. Trong tương lai, mình hướng tới mục tiêu làm 
phó giáo sư, triển khai dự án ra châu Âu, và 40 tuổi sẽ về Việt Nam!

Với học sinh Lê Quý Đôn hôm nay, mình muốn nhắn gửi: có thể là bây giờ các em 
chưa biết mình muốn gì, chưa có những định hướng cụ thể cho tương lai. Và chuyện 
đó không sao, anh chỉ muốn nhắn nhủ các em là bất cứ việc gì các em làm sau này, hãy 
làm nó với đam mê, rồi tự nhiên thành công sẽ đến. Còn bây giờ khi đang học ở trường 
mình, hãy tận hưởng nó, vì đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới.



CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

HỘI TỤ 
VÀ LAN TỎA
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“Con lớn rồi con đi xa
Thầy già cuộc đời trẻ mãi
Con biết bao giờ gặp lại
Tuổi thơ - năm tháng bên Thầy”
Những câu thơ của em Hà My - chuyên Văn 

khóa 1991-1997 như một ám ảnh cuộc đời dạy học 
của tôi! (Nói chính xác “Con chẳng bao giờ gặp 
lại” - là vì em đã qua một thế giới khác)

1. Người còn lại…
Sau 30 năm, bao thế hệ học trò từ mái trường 

này ra đi cũng là bao lần tôi chứng kiến những 
thầy cô giáo nghỉ hưu - chuyển trường và cả về 
cõi vĩnh hằng. Ba gương mặt còn lại nơi trường 
Chuyên cũng là những người ngày ấy mang đầy 
năng lượng, trẻ trung, đam mê… Đó là thầy Đinh 
Hữu Cẩm - Phó hiệu trưởng, thầy Vũ Hữu Viên - tổ 
trưởng tổ Toán, thầy Trần Quốc Lộc - tổ trưởng 
tổ Văn… Cuộc đời dâu bể, họ bước ra từ giảng 

đường, từ quân ngũ nhưng có chung bầu nhiệt 
huyết, để rồi họ được trải nghiệm và chứng kiến 
sự vươn mình kỳ diệu từ một hài nhi trở thành 
chàng trai cường tráng, mẫn tiệp ở tuổi 30. Đó là 
mái nhà thân thương Chuyên Lê Quý Đôn.

Giờ đây, họ là những giáo già U60…

2. Ký ức
“Người lái đò không thả cá buông câu
Không mời đợi phù sa mùa bão lũ
Người lái đò không nói lời niệm chú
Chỉ thôi miên… xao động mái chèo”

(Đò ơi! - Trần Quốc Lộc)

Tháng 12/1988, Sở Giáo dục Vũng Tàu - Côn 
Đảo quyết định thi tuyển 2 lớp 6 chuyên Văn và 
Toán. Hai đứa con khác hệ được gửi ở trường 
cấp 1-2 Hạ Long trong 2 phòng học được sắp xếp 
từ phòng Truyền thống - Đoàn đội. Sĩ số mỗi lớp 
vào khoảng 25-26 em. Bốn thầy cô giáo được Sở 

Thầy TRẦN QUỐC LỘC
Tổ trưởng tổ Ngữ văn

 mái trường
     và đời người
Tâm tình 30 năm -
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trực tiếp tuyển chọn giảng dạy và làm chủ nhiệm. 
Đó là các thầy Nguyễn Viết Bút - Mạc Như Hải 
(môn Toán) cùng cô Nguyễn Thị Tám - thầy Trần 
Quốc Lộc (môn Văn). Phụ trách khối Chuyên: 
thầy Nguyễn Viết Bút. Qua 2 năm sau đó, khối có 
thêm các lớp 7-8 cùng với chỉ 2 phân môn được 
gửi qua số 4 Nguyễn Du, trực thuộc trường cấp 
2 Vũng Tàu. Phụ trách khối: thầy Đỗ Thanh. Qua 
năm học 1990-1991, có đủ 4 khối 6-7-8-9 cho cấp 
học Trung học Cơ sở. 

Nhắc nhớ một vài kỉ niệm để thấy rằng: thầy 
trò trường Chuyên đã từng trải qua những ngày 
tháng “hàn vi”, “trần ai khoai củ”, “ăn nhờ ở đậu”, 
tự mày mò, trăn trở, tìm sự tồn tại và hướng đi trên 
một miền đất hứa và cũng là đất mới…

3. Khẳng định chỗ đứng
“Trên mặt đất làm gì có đường, con người đi 

mãi thì thành đường đó thôi”. Câu nói của nhà văn 

Lỗ Tấn cũng là điều mà cô Đậu Thị Lệ Trang - hiệu 
trưởng đầu tiên của trường nằm lòng.

Ngày 19/8/1991, cùng với sự thành lập tỉnh 
mới Bà Rịa - Vũng Tàu, trường THPT Chuyên Lê 
Quý Đôn chính thức ra đời. Cùng với hiệu trưởng 
mới được bổ nhiệm là hàng loạt thầy cô giáo được 
điều động, chủ yếu từ trường cấp 3 Vũng Tàu và 
số ít thầy cô trong tỉnh. Trường được chuyển về 
58 Trần Hưng Đạo, tiếp quản cơ sở cũ của trường 
trung học Sư phạm Tỉnh. Một sự chuyển mình 
đáng kể trên cả 2 phương diện: cơ sở vật chất và 
chuyên môn. Nhà trường và công trường. Trên 
hết vẫn là một môi trường chuyên môn sôi động, 
hứng khởi từ cả thầy và trò.

“Từ đây mình biết thương mình!” - học trò 
Chuyên đã có tiếng nói và niềm tự hào từ những 
kỳ thi: tốt nghiệp, học sinh giỏi tỉnh, Học sinh 
giỏi Quốc gia . Được vào trường Chuyên là xu 
hướng cũng là niềm tự hào của phụ huynh - 
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học sinh tỉnh nhà. Lúc đầu với số lượng giải khiêm 
tốn - ít ỏi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xếp ở bảng B 
(biên giới, hải đảo) kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. 
Sau những trăn trở, định hướng và đạt được kết 
quả nhất định, giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
được đưa lên bảng A. Và lẽ đương nhiên, công đầu 
thuộc về thầy trò trường Chuyên. Một thế hệ vàng 
giáo viên từ miền Bắc được luân chuyển và biên 
chế. Tổ Văn có các cô Phạm Thị Diệp (tổ trưởng), 
cô Phạm Hồng Nhung, Nguyễn Thùy Anh, Trần 
Khánh Toàn. Tổ Toán là các thầy Trần Hữu Thạnh 
(tổ trưởng), thầy Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn 
Bằng, Quách Thái Khoa. Anh văn là các cô giáo 
trẻ: Trần Như Chi Lan, Ngô Hồng Dung, Nguyễn 
Thị Xuân Lộc, Trương Mĩ Tiên… và các thầy cô Vũ 
Thị Mỵ, Nguyễn Thị Liêm (Hóa), Lê Hải Châu, Vũ 
Thị Thực, Đinh Hữu Cẩm, Lê Thị Tho (Lý)… Tất 
cả hợp lực làm nên sức mạnh và thương hiệu cho 
một ngôi trường. Lúc này trường Chuyên sở hữu 

2 hiệu phó có kinh nghiệm và năng nổ là thầy Đỗ 
Thanh và cô Phan Thị Lương.

Cô Đậu Lê Trang về nghỉ chế độ, hoàn thành 
sứ mệnh của người “xây móng đắp nền”. Thầy Đỗ 
Thanh được tín nhiệm trao trọng trách chèo lái 
con thuyền trường chuyên tiếp tục vững bước và 
phát triển. Lúc này, các bộ môn chuyên đã được 
bao phủ: Toán - Lý - Hóa - Tin - Văn - Anh. Các bộ 
môn được tinh gọn theo đặc thù: Toán - Văn - Anh 
- Sử, Địa, Giáo dục công dân,… Lúc này, trường 
Chuyên có sự tham gia, trở về của rất nhiều các 
em học sinh cũ. Em Trần Quang Vinh (Giải Nhì 
Toán quốc gia), Nguyễn Quốc Chiến, Võ Đăng 
Khoa về dạy môn Toán; Đỗ Hải Tuyền, Nguyễn 
Thanh Phượng (môn Anh); Bùi Thị Thanh Vân, 
Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Hợp, Phạm Thị Hồng 
Nhung, Lê Thị Lan Hương (môn Văn); Nguyễn 
Thái Huy (Tin học). Ngoài ra, các nhân tố mới như 
thầy Nguyễn Đình Trung, Lê Kiều Hưng (Hóa); 
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Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thanh Tuấn (Lý); Đỗ 
Thị Thúy Dương (Văn) đã dần từng bước khẳng 
định vị trí chuyên môn của bản thân và vị thế 
trường Chuyên. Thầy Hoàng Quốc Khánh là phó 
hiệu trưởng cũng là trụ cột môn Vật lý với nhiều 
giải quốc gia.

Năm 2011 đáng được xem là một bước ngoặt 
và dấu mốc của trường. Trước hết, đó là sự thay 
da, đổi thịt về cơ sở vật chất. Tọa lạc nơi phường 
11 - đường 3/2 là một cơ ngơi bề thế với diện tích 
9,5 ha. Phương tiện - tiện nghi học tập, sinh hoạt, 
rèn luyện vào cỡ nhất nhì cả nước. Trường Chuyên 
Lê Quý Đôn trở thành niềm tự hào của lãnh đạo 
tỉnh, của các bậc phụ huynh cũng như giáo viên - 
học sinh của trường. Đặc biệt về chuyên môn, thầy 
Lê Quốc Hùng đảm nhận vai trò hiệu trưởng sau 
khi thầy Đỗ Thanh về hưu. Với một định hướng 
và triết lý giáo dục mới, trường Chuyên đã vươn 
lên một tầm cao mới. Trường đứng ở TOP những 

trường THPT có điểm xét tuyển đại học tốt nhất. 
Từng đứng ở TOP 3 trường Chuyên các tỉnh phía 
Nam trong các kỳ thi Olympic 30/4. Và với việc em 
Hoàng Hữu Quốc Huy (lớp 12T1 khóa 2014 - 2017) 
đạt thủ khoa kỳ thi Olympic Toán quốc tế, thầy 
trò trường Chuyên đã làm nên một kỳ tích. Bản 
đồ giáo dục quốc gia có thêm một địa chỉ đỏ và 
công đầu thuộc về hiệu trưởng tiền nhiệm - thầy 
Lê Quốc Hùng.

Như vậy, với 30 năm hình thành, phát triển 
và trưởng thành - trường Chuyên Lê Quý Đôn đã 
trải qua 3 đời hiệu trưởng: cô Đậu Thị Lệ Trang 
- thầy Đỗ Thanh - thầy Lê Quốc Hùng và giờ là 
hiệu trưởng đương nhiệm: cô Lữ Thị Trà Giang.

Tin rằng với sức trẻ, sự năng động và đam 
mê - “bông hồng đỏ” sẽ chèo lái con thuyền THPT 
Chuyên Lê Quý Đôn vươn ra biển lớn…

Vũng Tàu mùa Covid, tháng 6 - 2021
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Đã thành thói quen, những chiều thong thả 
đi biển, theo quán tính, tôi thường để xe 
lướt qua cung đường Trần Hưng Đạo. Đi 

ngang số 58, bây giờ mang tên THCS Châu Thành, 
bức tường vôi cũng đã thay màu, không còn cái 
sắc vàng rêu phong xưa cũ nữa, lòng vẫn thấy xôn 
xao một điều gì. Nó len lỏi nhẹ nhàng mà thương 
nhớ thật sâu. Trường Lê Qúy Đôn ngày ấy - “phố 
xưa”, nơi đó, bao nhiêu kỉ niệm được lưu giữ, nơi 
đó, bao nhiêu hi vọng được bắt đầu, và nơi đó, in 
lại bóng người thầy lặng thầm trong hồi ức - thầy 
Đỗ Thanh – nguyên hiệu trưởng nhà trường.

Năm 2008, tôi đựơc thuyên chuyển về trường 
chuyên Lê Quý Đôn công tác, nơi tôi đã gắn bó từ 
năm lớp 9 và cả thời phổ thông của mình. Ngày 
đầu về lại, cứ bồn chồn cảm giác vừa thân quen 
vừa có gì bỡ ngỡ xa cách! Thầy đón tôi bằng nụ cười 
thân thiện! Tôi vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng bởi 
lần đầu tiên khi đến trường là cảm giác trở về nhà 
qua lời nói của thầy: “Từ trường đi ra, học được 
những gì? Bây giờ về trường phải “lớn lên” nhé! 
Thầy tin em!”. Mắt thầy nheo lại, miệng cười thật 
tươi, nụ cười thầy không đổi. Nó vừa hóm hỉnh, 
dí dỏm vừa vui tươi khích lệ, y như hồi xưa thầy 
cười nói động viên đám con gái chuyên văn thơ 
thẩn chúng tôi suy nghĩ khi cân bằng các phương 
trình hóa học trong năm lớp 10. Tôi vâng dạ và 
bỗng dưng lòng thấy hân hoan khi tìm thấy điểm 
tựa trên con đường sự nghiệp của mình là niềm 
tin thầy trao gửi. Sau này, tiếp xúc gần hơn, tôi 
hiểu thầy rất hay khuyến khích người khác bằng 
sự chân thành ấm áp của mình.

Hai năm dạy học ở trường chuyên dưới sự quản 
lí của thầy, tôi biết mình vẫn chưa “lớn lên” nhiều, 
vẫn chòng chành, chênh vênh, vẫn bao nhiêu thứ 
phải tỉ mẩn, chi chút, học hỏi mỗi ngày. Nhưng 
có một điều, không chỉ tôi, mà dường như những 
đồng nghiệp khác đều cảm nhận được: đó là niềm 
hân hoan của mỗi ngày được đến trường, cảm giác 
vui và tràn đầy năng lượng với nghề nghiệp của 
mình. Ngày đó, mỗi sáng thứ hai đầu tuần, trường 
đều tranh thủ họp hội đồng. Trường nhỏ, phòng 
hội đồng khá chật, đám giáo viên trẻ chúng tôi 
bắc ghế cheo chéo ra ngoài cửa chính vừa nghe 
phổ biến công việc, vừa len lén đón tí gió tí nắng 
ở hành lang xao xác lá bàng rơi… Giọng thầy thì 
sang sảng nhưng mắt vẫn bao quát toàn thể hội 

đồng, chúng tôi khó mà bâng quơ, lơ đãng! Buổi 
họp nhẹ nhàng, công việc phân công đâu ấy ra đó 
bởi thầy luôn chuẩn bị thật kĩ càng và khoa học. 
Chúng tôi học ở thầy sự cần mẫn, chăm chỉ. Thời 
đó, chưa bận bịu nhiều việc nhà cửa, con cái, tuổi 
trẻ thì đầy nhiệt huyết, có những buổi chuyên đề 
tan học không vội về ngay, nhiều giáo viên còn nán 
lại với học trò tỉ tê bao chuyện. Chuyện buồn vui 
của học trò, chuyện bài vở, và cả những chuyện vơ 
vẩn không đâu… Chiều lụi nắng, rời ghế đá, thấy 
phía phòng thầy vẫn sáng ánh đèn, nhón chân ngó 
qua cửa kính vẫn bóng thầy cặm cụi. Có lẽ, đó là 
người về muộn nhất trường. Có lẽ, những tỉ mỉ, 
lặng thầm đó đã từng bước, từng bước đưa trường 
chuyên Lê Quý Đôn đi qua một chặng đường dài 

Cô TRẦN THỊ HỢP - GV tổ Ngữ văn

Phố xưa 
 và thầy



CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - TINH HOA VÀ TÂM HUYẾT 127

biết bao thử thách, khó khăn, đặt nền móng vững 
chắc để chinh phục, khẳng định vị thế của mình…

Có một điều chúng tôi rất thích ở thầy, đó là tâm 
hồn rất trẻ. Nó khiến thầy trở nên gần gũi và thân 
thiết, mọi cuộc trò chuyện, trao đổi trong công việc 
hay bên ngoài cuộc sống đều rất tự nhiên, thẳng 
thắn, không phải ý tứ, khách khí điều gì… Thầy 
hòa đồng vào lớp trẻ để hiểu, khích lệ họ khao khát 
cống hiến; không ngừng say mê, sáng tạo, tận tình 
trong công việc giảng dạy… Đó có phải chiến thuật 
“tâm công” của người lãnh đạo? Tôi không rõ, chỉ 
biết, những buổi trò chuyện có thầy trở nên xôn 
xao hơn, vui hơn, và tự nhiên lòng hăm hở, sôi nổi 
biết bao. Ai ở gần thầy cũng thấy một điều: trong 
công việc thì thầy nghiêm túc, chỉn chu; trong 
đời thường thì thầy nồng ấm, tình nghĩa. Những 
chuyện buồn, chuyện vui của các thành viên trong 
hội đồng, chưa bao giờ thiếu vắng sự quan tâm chu 
đáo của thầy. Lòng tử tế, cách đối đãi thân tình 
tạo thành những kết nối bền chắc. Với các thầy cô 

“gạo cội” trong trường, những người đã đồng cam 
cộng khổ từ những ngày trường chuyên mới ra 
đời, tôi thấy ranh giới lãnh đạo và nhân viên nhòe 
đi, ở đó có tình bạn cùng chung chí hướng, có sự 
thấu hiểu và sẻ chia chân tình. Cuộc sống nhiều 
khi xáo trộn, khó khăn; công việc đôi lúc trễ nải, 
chậm tiến độ, thầy cũng không tránh khỏi có lúc 
những lúc phiền lòng, trăn trở, những khi không 
giữ được sự ôn hòa, cũng ầm ầm khiến đám trẻ 
chúng tôi xanh mặt… Kể cũng lạ, với ai thầy có 
thể nóng giận, nhưng với học sinh, thầy đặc biệt 
ân cần, thương quý. Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy 
trong hành trình đưa học sinh đi thi Olympic 30/4 
ở Sài Gòn. Những cái bắt tay truyền động lực cho 
trò, cả những cái vỗ vai động viên an ủi, những 
lời rủ rỉ như cha nói với con khi học trò vuột chiếc 
huy chương trong nước mắt, những bữa cơm thầy 
dặn chúng tôi phải chuẩn bị thật chu đáo cho học 
sinh… Bầy trẻ con cũng hiểu sự quan tâm của 
thầy, chúng tíu tít buổi thi về như đi hội. Tôi tin 
rằng nhưng chuyến đi đó khiến kỉ niệm trong các 
em dày lên, kí ức thanh xuân sẽ trong ngần và êm 
mát dường nào…

Cuộc đời, hình như ai đó cũng cần cho mình 
một nơi dựa, đôi khi, đó chỉ là những khoảnh khắc 
cảm xúc mà thôi. Với tôi, và với những ai đã một 
lần gắn bó với trường chuyên Lê Quý Đôn trên con 
đường rợp mát bóng cây xưa cũ ấy, chắc hẳn sẽ giữ 
được cho mình nhiều điều mà thời gian khó có 
thể làm hư hao và phôi pha… Cảm ơn thầy, Thầy 
Đỗ Thanh, người đã gom góp yêu thương cho kí 
ức mỗi chúng em trở nên trong mát, ngọt lành, để 
“Phố cổ xưa” mãi là nơi đánh thức, gọi về những 
yêu thương dịu dàng như thế…
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Trường chuyên Lê Quý Đôn nay đã tròn 30 
tuổi - quãng thời gian đủ để chúng ta nhìn 
lại dấu son kí ức của một thời thương nhớ. 

Góp phần khẳng định vị trí, tạo nên thương hiệu 
Lê Quý Đôn, trường chuyên duy nhất của tỉnh 
nhà là một đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu kinh 
nghiệm, giỏi chuyên môn.

Ngay từ khi mới thành lập, trường đã là nơi 
hội tụ tinh hoa của một thế hệ những nhà giáo 
đầu tiên, tên tuổi của nhiều thầy cô đã trở thành 
huyền thoại trong lòng biết bao thế hệ học sinh, 
trong đó có tôi. Với lòng yêu nghề, tâm huyết, 
các thầy cô đã đào tạo biết bao “bông hoa rực rỡ” 

cho đời. Sau khi hoàn thành xuất sắc “sứ mệnh 
trồng người”, các thầy cô về hưu theo quyết định. 
Ngày chia tay, tôi nhận thấy trong ánh mắt thầy 
cô và cả trong lòng chúng tôi, những người ở lại 
một chút gì nuối tiếc, bâng khuâng, mất mát. Thế 
nhưng, chia tay không phải là chấm dứt một mối 
quan hệ mà có lẽ là chuẩn bị cho một mối quan 
hệ mới và cho cả những lần gặp lại, những lần 
trở về. Đó là những lần trường tổ chức sự kiện, 
chúng tôi lại vui mừng và háo hức chào đón các 
thầy cô trở về mái nhà chung mang tên Lê Quý 
Đôn. Mỗi lần các thầy cô trở về, tôi thấy các thầy 
cô như trẻ lại,mang theo niềm vui, hạnh phúc và 
cả sự háo hức trong những bước chân. Chúng tôi 
dường như vẫn nhìn thấy ở các thầy cô niềm yêu 
trường, mến lớp và còn thấy cả sự truyền lửa cho 
lớp giáo viên thế hệ kế cận như chúng tôi.

Và trong dịp đặc biệt trường chuyên Lê Quý 
Đôn kỉ niệm 30 phát triển và trưởng thành, sự trở 
về của các thầy cô là sự nhắc nhở về đạo lí “Uống 
nước nhớ nguồn”, là sự nối kết giữa các thế hệ. 
Đời người là một chuyến đi, ai biết được còn có 
mấy lần được trở về. Chúng tôi đã phải ngậm ngùi 
nói lời chia tay trong nước mắt với cô Phạm Thị 
Nhung- giáo viên Văn và cô Bùi Thị Thoa- giáo 
viên Sử. Vì thế, qua trang viết này, tôi- một học 
sinh cũ và may mắn là một thế hệ kế cận xin gửi 
lời chúc sức khỏe đến các thầy cô. Mong thầy cô 
thật nhiều sức khỏe để có nhiều lần được trở về.

Cô NGUYỄN THỊ LÝ
GV tổ Ngữ văn

Lê Quý Đôn -
Những lần trở lại
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Cô em nhí nhảnh bảo, “ chị viết một bài về 
trường nhé!, chị là cựu giáo viên của trường, 
em muốn có một bài từ những suy nghĩ của 

các anh chị.”

 Cũng là một sự may mắn, một dịp để tri ân 
những người, những nơi đã cho ta cuộc đời ý nghĩa 
để đến hôm nay khi ta rời xa bục giảng thì vẫn còn 
đó một niềm yêu, nhưng nghĩ đến “ các anh chị” 
thì cũng có phần ngại ngần vì quả thực xưa nay 
thường chỉ nói lên những gì của riêng mình thôi. 

Đề tài thì rộng lớn, người giỏi giang thì nhiều, 
biết bắt đầu từ điều gì đây? Thôi thì từ những gì 
khiến mình thấy ấm áp, thấy yêu thương, chắc ổn.

 Điều dễ bắt gặp khi mọi người đến với trường 
Chuyên Lê Quý Đôn là nét tươi sáng, rạng rỡ. Nhớ 
lời một chị đồng nghiệp rằng “Chị ước ao có những 
lớp học trò thông tuệ”. Ai chả thích những gương 
mặt sáng sủa, thông minh đồng hành trong hành 
trình công việc của mình! Bên các em, mình phải 
luôn học hỏi dù lắm khi áp lực công việc cũng 
không hề nhẹ. Chả thế nên hôm nay khi trò chuyện 
với một chị đồng nghiệp có con gái tiếp bước trong 
trường rằng “Đây chính là môi trường tuyệt vời 

cho các cháu rèn luyện, trau dồi, xây dựng giá trị 
bản thân khi tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ. Các cụ 
chả bảo “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” là gì? Mà 
môi trường để nghệ tinh nơi này đâu chỉ có hoa 
hồng... mà chông gai cũng chả thiếu!

Ba mươi năm, một chặng đường chưa hẳn là 
dài nhưng bao lớp học trò đã trưởng thành với 
những bước đi đầu tiên đến với kho tàng tri thức 
bao la từ đây. Bao thầy cô đã trải những tháng năm 
cặm cụi, chăm chút cho các em, tất cả đều hướng 
tới mục tiêu vì thế hệ tương lai của tỉnh nhà, của 
đất nước. Sao kể hết những ân tình sâu nặng của 
các thầy cô, của Ban Giám hiệu qua các thời kỳ, từ 
ngôi trường đầu tiên giữa trung tâm thành phố đến 
mái trường khang trang của ngày hôm nay. Người 
ta thường nói : Cho đi là còn mãi.... Vâng còn mãi 
đây những ấm áp, yêu thương của tình thầy trò, 
những người thầy đã họa những nét vẽ tinh khôi 
trong tâm hồn của bao mái đầu xanh. Tận tụy là 
đây, yêu thương là đây, ấm áp là đây...

Vẫn biết, chặng đường phía trước còn lắm 
chông gai nhưng hẳn trong tâm hồn sáng trong 
của nhiều lớp học trò vẫn còn đó những hình ảnh 
khoáng đạt, dí dỏm, thông minh của các thầy cô 
dạy Toán, nét uyên bác kim cổ đông tây của các 
thầy cô giáo dạy Văn, sự hiện đại, “rất trend” của 
các thầy cô Ngoại ngữ... và nhiều nhiều nữa những 
con người thầm lặng mải miết gieo hạt mầm tri 
thức cho lớp lớp đầu xanh.

 Đâu vì những xưng tụng hoa mỹ, đâu vì những 
danh vọng cao sang... chỉ là biết đủ cho ta và lan tỏa 
sự tử tế cho nhân gian để mỗi khi nhớ về nơi đây 
là cảm giác ấm áp, yêu thương , trân trọng tràn về.

 “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... 
để gió cuốn đi...”.

Cô NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Cựu GV môn Toán

Còn đó
 một niềm yêu!
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Cô VŨ THỊ MỴ 
Cựu Chủ tịch Công đoàn 
GV môn Hóa

Từ những ngày đầu thành lập trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh BR-VT, 
tôi (Vũ Thị Mỵ, giáo viên môn Hóa và cô Nguyễn thị Thùy Anh, giáo viên Văn) 
được tập thể sư phạm nhà trường tín nhiệm bầu vào BCH Công đoàn nhiệm 

kì đầu. Cô Thùy Anh là Chủ tịch Công đoàn, còn tôi là Phó Chủ tịch. 
Là đôi bạn đồng nghiệp thân nhau từ những năm 80 khi chúng tôi về giảng dạy 

tại trường THPT Vũng Tàu, nên khi cùng được làm công tác công đoàn thì công 
việc của chúng tôi phối hợp thật nhịp nhàng trong tất cả các hoạt động của nhà 
trường: giảng dạy, thi đua, phong trào, du lịch hè…

Trong công tác công đoàn, với tôi, kỉ niệm vui nhất là những chuyến đi du lịch 
hè với nhà trường. Sau khi kết thúc năm học, cả trường chúng tôi háo hức với 
những kì nghỉ hè ở Đà Lạt, Huế, Hà Nộ, Cần thơ, Cà Mau… để rồi sau đó 1 số thầy 
cô lại tiếp tục về. 

Hoa hậu 
Xe
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Những năm 90, du lịch hè đều do Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn, kết hợp cân 
đối ngân sách để chọn địa điểm đến và tự tổ chức. Cô Thùy Anh thì soạn thảo chương 
trình du lịch: ăn ở, vui chơi, tham quan, xe cộ… còn riêng tôi thì được giao tất cả công 
việc của 2 ngày đi đường (đi và về) vì tôi không say xe. 

Trên xe, đa số các giáo viên nữ của trường đều bị say, ngồi xe 1 lúc người thì ngủ gà 
ngủ gật, người thì nhắm tịt mắt. Riêng tôi vẫn luôn tươi tỉnh suốt chặng đường dài, tôi 
có thể làm lơ xe rất tốt: đi lên đi xuống phát nước uống, trái cây, bánh kẹo… mời những 
người không bị say hát hò, kể chuyện vui; giúp đỡ những thầy cô mệt mỏi… Trên xe, giáo 
viên nam thường rất ít, các thầy kiêm nhiệm việc sắp xếp hành lí, xách đồ hộ chị em (vì 
chúng tôi thường được hỗ trợ xe đi lại của công ty dầu khí Vietsovpetro nên không có 
phụ xe). Khi xe dừng ở điểm ăn trưa, tôi và cô Thùy Anh (cô bạn tôi vẫn chưa tỉnh hẳn) 
vẫn cố gắng nhanh nhẹn xuống xe vào quán để chọn món ăn cho cả đoàn. 

Sau chuyến du lịch hè, anh chị em trong trường đặt cho tôi cái tên “Hoa Hậu xe” với 
những lí do sau:

- Luôn tươi vui, không ngủ gật trên xe suốt chặng đường dài.
- Phấn son trang điểm và trang phục từ lúc lên xe đến lúc xuống xe không xộc xệch. 
- Bước xuống xe là có thể vui vẻ, sẵn sàng phục vụ mọi người được ngay.
Danh hiệu này theo tôi suốt những kì du lịch hè của trường chuyên Lê Quý Đôn và 

cho tới tận bây giờ, khi tôi đã nghỉ hưu được 10 năm. Tôi vẫn luôn thấy vui vì mình có 
đủ sức khỏe để sát cánh cùng mọi người trên mỗi chuyến đi. 
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Tôi không giỏi tính toán lắm, sau bao năm vẫn thế. Sau này đi làm, đồng nghiệp 
và bè bạn ít ai biết thực ra tôi học chuyên Toán. Chắc vì tôi không nhạy với con số 
lắm. Tôi là một đứa từ huyện Châu Đức lên họ c. Hồi đó, đứa nào học ở huyện mà 

đậu được trường chuyên của tỉnh thì ba mẹ mừng lắm. Ngày xa ba mẹ để lên ở kí túc 
xá, tôi đã vác gần như cả thế giới theo. Thế mà, cái hôm đầu tiên làm bài kiểm tra môn 
Toán chuyên, điểm thấp, nhìn quanh bạn bè thành phố ai cũng giỏi, phát hiện mình 
không thích học Toán như tôi vẫn tưởng, thế giới xung quanh dưới con mắt của con bé 
từ huyện lên gần như sụp đổ. Tôi nghĩ đó là một trong những giai đoạn khó khăn đầu 
đời (dù bây giờ nghĩ lại, ở thời điểm hiện tại phiên bản người lớn hơn của bản thân sẽ có 
nhiều cách để giải quyết, nhìn nhận hoặc động viên chính mình nhiều hơn một chút). 
Tôi bắt đầu hoài nghi chuyện quyết định đi học xa nhà có đúng không? Chọn môn Toán 
để học có đúng không? Làm sao để ngừng so sánh bản thân với bạn bè xung quanh? 

Hồi đó tôi đã không trả lời được. Cứ thế mà đi thôi. Tuy nhiên, có một chuyện đã 
thay đổi tôi một chút: tôi ở chung phòng kí túc xá với 3 đứa học chuyên Văn. Không biết 
hồi đó ban quản lý kí túc xá tính toán thế nào mà xếp cái phòng tôi ở nửa học chuyên 
toán, nửa học chuyên Văn. Tôi nhận ra mình bị thu hút với bài tập về nhà của mấy đứa 
lớp Văn hơn hẳn. Cứ hết tiết về phòng thì chúng nó lại đem đề văn hoặc tác phẩm hôm 
đó ra để thảo luận với nhau. Cái bài đầu tiên khiến tôi nhảy vào tám chuyện chung là 
bài Tự sự của Lưu Quang Vũ: 

Học làm người
Những bài học suốt những năm cấp ba  

chắc tôi đã không dùng để làm nghề nhiều lắm. 

Nhưng tôi đã dùng nó, để làm người.

NGUYỄN HỮU QUỲNH HƯƠNG
12 Toán 2, niên khóa 2012-2015, 
giải Nhì HSG Quốc gia môn Ngữ văn
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“Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai.” 
Tôi thích nói chuyện với tụi nó nhiều hơn. Thậm chí háo hức đợi xem hôm nay tụi 

nó được học bài gì, đề gì, ở lớp chúng nó có hoạt động gì hay không để tôi nghe ké. Tôi 
nghĩ ra nhiều thứ mình muốn làm lắm. Và chuyện xốc nổi đầu tiên ở trường cấp 3 tôi 
làm là mời rất nhiều thầy cô tổ Văn đến nghe bài thuyết trình về “Truyện Kiều” của 
một lớp Toán. Thầy Lộc dạy lớp tôi chia nhóm cho lớp thuyết trình “Truyện Kiều”. Lúc 
đó, tôi đã lên kế hoạch: Đặt hàng một anh lớp trên (cũng là lớp Toán) bài thơ 38 câu 
để tổng kết cả tác phẩm; xin phép thầy giáo cho mời các thầy cô khác đến dự và… làm 
một bài thuyết trình thật ấn tượng. 

Hồi đó chắc các cô thấy lạ, nên cũng đến xem. Cơ duyên đó giúp cô Thúy Dương - 
chủ nhiệm lớp Văn để ý và gật đầu khi tôi xin được phép ôn thi học sinh giỏi môn Văn. 
Bây giờ, với tôi cô đã một người cô, một người chị, một người bạn và có lẽ còn là một 
người mẹ của tôi suốt 3 năm cấp ba mà mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Tôi quyết 
định theo đuổi môn Văn từ đó, với sự tận tình giúp đỡ của cô và các thầy cô dạy Văn; 
của các thầy cô giáo chủ nhiệm và bộ môn lớp Toán (thật khó xử để chấp nhận học trò 
của mình đang học lớp Toán lại đòi học môn Văn); của mấy 3 đứa chuyên văn chung 
phòng (giờ có đứa đã làm công an, có đứa về quê nó làm công chức, đứa nữa đã chọn 
học Ngoại thương giống tôi; của đứa bạn thân ơi là thân cùng đội tuyển mà giờ nó đã 
làm cô giáo dạy Văn, thực hiện giúp tôi một ít giấc mơ mình chưa làm được. 

Khi nghĩ về ba năm ở Lê Quý Đôn, tôi nghĩ thứ mình nhận được nhiều nhất là sự 
ủng hộ. Tôi chưa từng bị thầy cô nào ở Lê Quý Đôn từ chối những gì mình đề xuất, dù 
nó nghe có hơi lạ lùng ở thời điểm ấy. 

Như việc tôi xin thầy giáo dạy Văn cho mời những thầy cô khác đến dự vì “em làm 
một bài thuyết trình đặc biệt lắm đó thầy”; 

Việc tôi xin cô chủ nhiệm chuyên Văn cho mình được ôn tập để thi học sinh giỏi 
quốc gia môn Văn dù đã mất một năm học lí luận văn học; 

Việc tôi xin cô Lê Hương chủ nhiệm lớp D, cũng dạy văn cho phép tôi “dạy 3 tiết” 
cho các em lớp cô vì “em thích được dạy Văn lắm”. 
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Việc tôi xin thầy Mạnh chủ nhiệm lớp Toán “bỏ hẳn giờ ôn thi HSG Toán để chuyển 
qua học Văn luôn được không?”. 

Và việc tôi xin thầy Hiệu trưởng được về quê luôn, không ở lại học ôn tập thi Đại 
học nữa. 

Thường thì các thầy cô đều hỏi lại: “Em chắc không?”. Nếu tôi bảo là “em chắc rồi”, 
thầy cô sẽ đồng ý để hỗ trợ. 

Các thầy cô của tôi ở Lê Quý Đôn luôn chấp nhận sự khác biệt và thúc đẩy tôi đi 
trên con đường đó, miễn là học trò của họ thực sự phấn đấu mỗi ngày. Nếu bây giờ nhớ 
lại, đối với thầy cô, tôi có thể là một đứa rất hay đề xuất và kì lạ. Nhưng với tôi, tất cả 
những sự chấp nhận, tiếp sức, ủng hộ và động viên là hành trang để tôi bước ra những 
thử thách lớn hơn, sau cánh cửa cấp 3. Và có lẽ, đó là thứ thiêng liêng nhất những thầy 
cô ở Lê Quý Đôn đã trang bị cho tôi. 

Tôi đã từng ước mơ trở thành giáo viên dạy Văn để quay lại Lê Quý Đôn. Giấc mơ 
đó đến nay chắc đã xa đi nhiều tí, vì tôi quyết định chọn Ngoại thương để học. Ngày 
bế giảng, lúc tôi bảo sẽ học Ngoại thương chứ không phải sư phạm Văn, cô Dương có 
bảo: “Cô tin rồi em sẽ quay về tìm nó bằng cách này hay cách khác mà thôi”. Chắc là 
cô nói đúng, và đã đúng. 

Thi thoảng, tôi vẫn tiêng tiếc khi thấy bạn mình đi dạy, làm đề Văn, chia sẻ những 
điều vui cho học sinh. Ngay cả khi viết những dòng này nước mắt tôi vẫn chảy ra nhiều 
tí. Trong lưu bút của mình, cô Dương có ghi: 

“Tình yêu chân chính có thể tung phá mọi định kiến, trái tim nhiệt thành sẵn sàng 
nung vụn mọi khó khăn. Mọi con đường đều dẫn đến thành Roma. Đôi khi cuộc sống đặt 
em vào những tình thế bức bí, nếu chưa tự tin để phá đạp bức tường - kiêu hãnh bước qua 
thì em hãy nhớ nhé: Cứ yêu chân chính, trái tim cứ nhiệt thành, cái đầu cứ sáng tạo... sẽ 
đủ sức nung vụn mọi khó khăn (như em đã từng làm được). Đam mê là con ngựa hoang, 
cầm cương cho vững, không phi nước kiệu. 

Sau này, người khác có thể cào xước trái tim em (ai cũng từng bị vậy, người nhạy cảm 
càng dễ tổn thương), cần tự tìm thuốc xoa dịu, ấp iu, chữa lành nhé”.

Lớn lên rồi, có nhiều thứ không dễ dàng như việc tôi đang học Toán thích thì xin 
qua lớp Văn để học. Có những thứ cần nghiêm túc, đào sâu, kiên nhẫn với tất cả mọi 
việc và trách nhiệm với các quyết định. 

Tôi không tính toán giỏi lắm, trước là vậy, giờ vẫn vậy. Nhưng nhờ có những bài 
học, trải nghiệm, có môn Văn và những thầy cô ở Lê Quý Đôn giúp tôi hiểu ra một điều: 
Cuộc đời luôn có nhiều cách để đẩy những đứa không giỏi tính toán lắm đi về phía 
trước. Phần mình là cứ trôi và đều đặn làm những thứ mình yêu và tin, và chỉ thế thôi.

Mục đích của giáo dục chắc cũng không chỉ dừng lại ở việc dạy người ta làm nghề, 
mà còn để làm người. Những điều ấy, ngôi trường này đã làm tốt nhất việc của nó rồi.



136CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - TINH HOA VÀ TÂM HUYẾT

Ngày đi học chỉ mong mình mau lớn, ước 
mơ lớn lên được làm cô giáo, được tự do ra 
đề, được thảnh thơi nhìn đám học trò đau 

tim, đổ mồ hôi hột vì những bài kiểm tra đầu giờ.
Thoáng đó, đã 20 năm…
Mùa Đông trời tối nhanh, lại lạnh nữa, dự báo 

thời tiết nói chiều nay Frankfurt sẽ có tuyết rơi.
Mở cửa bước vô nhà vừa đúng lúc nhận được 

tin nhắn của Thái Trung: Mai ơi, thu xếp về họp 
khối nhé. Ơ, 20 năm rồi sao, kỷ niệm ngày đó 
ùa về…

Năm đó là năm đầu tiên Bộ giáo dục ra quyết 
định tổ chức thi chuyển từ cấp 1 lên cấp 2. Sau 
đó tụi mình thi tiếp vào trường chuyên, và chính 
thức bước vào đời nhau.

Vì là lớp chuyên nên khóa tụi mình mỗi lớp 
không quá 20 người. Thích nhất là những đợt 
luyện thi học sinh giỏi, vì phải nhường một số 
phòng học cho những bạn phải học tập trung 
chuyên môn, nên ba lớp Toán – Văn – Anh có cơ 
hội học chung với nhau một số môn, lớp tự nhiên 

XUÂN MAI - Học sinh chuyên Toán 
niên khóa 1991-1997

đông hơn, thầy cô ít nghiêm khắc hơn, tụi mình 
ngồi gần nhau hơn, nhìn bài nhau dễ hơn trong 
giờ kiểm tra. Rồi đến phong trào viết thư hộc bàn, 
lớp buổi sáng viết thư bỏ vào ngăn bàn cho lớp 
buổi chiều. Thời đó trường mình cũng đi giao lưu 
với các bạn trường Liên Xô trong khu 5 tầng, hát 
hò rồi tặng quà cho nhau, các bạn Liên Xô xinh 
như búp bê. 

Kỷ niệm buồn nhất thời học sinh là năm lớp 
7, năm thầy Nhất mất. Thầy là người củng cố cho 
mình niềm đam mê học Toán, đã đạp xe cùng 
mình một đoạn đường về nhà để khuyến khích 
mình cố gắng, thầy là người thầy chủ nhiệm dễ 
thương nhất trên đời. Lúc không còn thầy, mình 
đã rất bơ vơ, ngơ ngác và vơi mất sở thích với 
những con số. 

Là dân Toán nên tụi mình học Văn rất là khổ 
sở. Người đầu tiên đem lại cho mình cảm hứng 
phân tích thơ ca chính là cô Xuân Lộc. Cô không 
phân tích các tác phẩm từ đầu đến cuối, chỉ lấy 
ra những điểm nổi bật và từ đó phát triển ra toàn 
bài. Mình rất thích cách này, nó giúp ích rất nhiều 
trong việc quan sát và cảm nhận, tạo nét riêng 
trong cách hành văn. Sau này là cô Hồng Nhung, 
cô là người đem lại cho mình sự tự tin. Mình nhớ 
đại ý cô nói dân Văn viết văn sôi nổi, dữ dội như 
những đợt sóng tràn bờ, còn dân Toán viết văn 
đầy tính logic, sâu sắc như những đợt sóng ngầm 
âm ỉ. Ngày được cô lấy bài đọc mẫu cho các bạn 
lớp Văn, mình cảm thấy lâng lâng cả ngày, sau 
đó suýt nữa đồng ý với thầy Bình khi thầy hỏi có 
muốn chuyển sang lớp Văn học không.
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Thời đi học trẻ con kinh khủng, chọc phá nhau 
suốt. Có lần xuống căn tin ăn sáng, Dũng chơi 
xấu kéo ghế làm Huế té xuống đất, nhìn bạn ấy 
khóc, mình đâm ra ghét Dũng từ đó trở về sau. 
Cũng nhớ các bạn nam lớp mình bỏ xô nước lên 
cửa toilet, làm bạn Sáu lớp Toán 2 ướt mem khi 
bạn ấy vừa đẩy cửa bước vào. Rồi nhớ những lần 
kiểm tra môn tiếng Anh được cao điểm hơn Thái 
Hà, bạn ấy mượn bài về so rồi đem lên cô Chi Lan 
kiện: sao cô không trừ điểm Mai chỗ này chỗ kia… 
Ôi, kể sao cho hết kỉ niệm một thời.

Năm học lớp 11 là năm đẹp nhất thời học sinh. 
Hơi lớn lớn, đã biết nhau từ năm lớp 10, không bị 
áp lực thi Đại học như năm lớp 12, tụi mình có 
thời gian học hết mình mà chơi cũng hết mình. 
Năm đó cô Thùy Anh chủ nhiệm, tụi mình có 
buổi cắm trại nấu nướng cả ngày trong trường, 
rồi tập văn nghệ, Mai Khanh đàn tuyệt vời, Thu 
Hà và Phương hay hát. Rồi tụi mình cùng nhau 
làm báo tường, rồi 20/11 đi thăm thầy cô, lúc đó 
mới chỉ có ít bạn có xe máy, tụi mình chở ba bị 
công an thổi… Rồi nhớ cả những mối tình học 
trò thời ấy…

Nhanh thiệt. Ngày đi học chỉ mong mình mau 
lớn, ước mơ lớn lên được làm cô giáo, được tự 
do ra đề, được thảnh thơi nhìn đám học trò đau 

tim, đổ mồ hôi hột vì những bài kiểm tra đầu giờ, 
những lần kiểm tra 15 phút đột xuất hay những 
cuộc thi lớn nhỏ.

Lớn lên chút thì tụi mình muốn khám phá thế 
giới, tụi con gái muốn trở thành tiếp viên hàng 
không, được bay trên bầu trời, được đi đến những 
vùng đất mới. Thanh Thùy thì có ước mơ được 
làm trong ngành ngoại giao, đi nhiều mà lại có 
thể đóng góp sức mình cho sự phát triển đất nước. 
Tuổi thanh niên rồi thanh xuân có biết bao hoài 
bão, to có, nhỏ có.

Cuối cùng không trở thành cô giáo, cũng 
không trở thành tiếp viên hàng không, mình hiện 
tại làm quản lí dự án, khác xa với dự định ban đầu. 
Dẫu vậy, mình cũng đã và đang thực hiện được 
ước mơ đi khắp thế gian.

Còn bạn bè ngày xưa không biết giờ ra sao 
nhỉ? Tụi mình đi ngang đời nhau thời quá khứ, để 
rồi sau đó mỗi người mỗi ngả, khi đó nào ai biết 
trước được tương lai cuộc đời mình.

20 năm trôi qua nhanh quá. Cũng còn vài 
tháng nữa là đến ngày họp khóa, không biết có 
thu xếp về được. Một chút hồi hộp nghĩ đến ngày 
gặp lại…

Frankfurt, một ngày đầu năm 2017. 
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Ngôi trường của mình không có phượng, 
không có me, chỉ có những cây bàng rợp 
bóng mát, nơi chứng kiến những giờ ra 

chơi rộn rã của tụi mình, rồi những giọt nước mắt 
quyến luyến giờ chia tay. Bạn như một trái bàng 
lẫn trong đó và tỏa hương thơm dịu dàng.

Ra trường 20 năm, trừ bốn năm ở chung nhà 
thời Đại học thì dễ đến 16 năm mình chưa gặp 
lại bạn cho đến dịp tết con gà vừa qua. Từng ấy 
năm đi nhiều, học nhiều, đầu chứa thêm nhiều 
thứ nhưng gặp nhau, bạn với mình cứ như cái 
thuở ngủ chung chiếu, ăn chung mâm cơm lúc 
mười chín đôi mươi vậy thôi. Có điều những gì 
bạn đang ấp ủ, theo đuổi, những cơ hội bạn đóng 
lại và mở ra cho bản thân giờ khác xưa nhiều lắm 
nhưng chẳng làm mình ngạc nhiên là mấy. Bởi 
lẽ con người bạn thuần chất quá, dung dị quá và 

cũng chịu khó quá đỗi, vẫn như con người mà 
mình đã quen năm xưa.

Thời trường Chuyên mới thành lập, bạn thi 
vào chuyên Anh và đậu thủ khoa, về sau lại chuyển 
sang học toán, lên Đại học, bạn theo đuổi ngành 
sinh vật. Mỗi lần bạn đi học về, ba đứa chung 

phòng có mình đều dạt quần 
áo phơi sang bên, né cái blouse 
trắng của bạn “bữa nay tao mới 
mổ gián đó”, “nó vừa trong phòng 
thí nghiệm, nghiên cứu virus gì 
đó; “trời ơi, khiếp quá tụi mày ơi!” 
– là khi bạn vừa tha về cái lọ thủy 
tinh chứa con nhện đen to đùng. 
Hết cử nhân, bạn nhận được học 
bổng sang Mỹ học thạc sĩ rồi bảo 
vệ thành công luận án tiến sĩ. Ba 
đứa tụi mình ra trường, đi dạy, 
đi làm và lập gia đình là từng đó 
năm bạn vật lộn với sách vở nơi 
xứ cờ hoa, cũng là từng đó năm 
bạn mất liên lạc, cứ nghĩ bạn sẽ 
làm giáo sư ở trường Đại học, sẽ 

tìm cơ hội quay lại làm công dân xứ văn minh của 
người ta hay đổi quốc tịch mất rồi.

Cafe. Hỏi sao bạn lại về luôn, sao không dạy 
tiếp Đại học mà lại đi sản xuất cái này cho cực 
thân vậy. Bạn thực tế “dạy chả được gì, ngành này 
phải thực hành, làm thí nghiệm, ở đây, sinh viên 
mình toàn học chay, lý thuyết giấy, tao có dạy nữa 
cũng chẳng để làm gì!” Vậy chứ sao không ở bển 
làm professor luôn, nhập tịch luôn khỏi lo thực 
phẩm bẩn, khỏi lo biển Đông dậy sóng hén? Bạn 
nói “ở bển thì cũng chỉ làm công thôi, có đóng 

THANH ĐAN - HS chuyên Văn 
niên khóa 1991-1997

Một trái bàngthơm lành
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góp gì được cho dân mình đâu.” Mình chột dạ 
“giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Mình giờ chỉ 
quẩn quanh làm sao nuôi con mạnh khỏe, làm 
sao kiếm đủ tiền cho con học được nhiều thứ hơn, 
quay qua quay lại không ra khỏi cái cửa nhà – Vậy 
chứ làm công trên phố không sướng hơn làm nhà 
giàu dưới quê à? Bạn cười “Tao muốn làm cái gì 
đó cho người Việt mình. Tao thấy người mình bỏ 
nhiều tiền chăm sóc sức khỏe không đúng cách, 
tao tiếc và tức. Tao cũng muốn người Việt mình 
khỏe hơn, sẽ bớt bệnh hơn, bớt vô bệnh viện, vậy 
sẽ góp phần giảm tải cho bệnh viện.”

Vậy là bạn từ bỏ cơ hội sống ở xứ văn minh 
phát triển, bạn dấn thân nghiên cứu cho ra đời 
sản phẩm dinh dưỡng, cân bằng sức khỏe và cải 
thiện sắc đẹp cho người Việt với giá hết sức hợp lý. 
Bạn lăn lốc với mức lương tự trả vừa đủ sống, với 
nhu cầu hết sức thiết yếu. Những nhu cầu còn lại 
có lẽ bạn sống bằng lý tưởng đóng góp cho cộng 
đồng của mình. 

Gần đây các start up nổi lên rầm rộ rồi dần dần 
tự tắt, ý tưởng nào mới nghe cũng hấp dẫn, hào 
hứng, nhưng đáng tiếc lại gãy gánh giữa đường. 
Không dễ dàng gì theo đuổi một công việc kinh 
doanh để đạt hiệu quả về lâu dài nhất là khi họ 
đang ở độ tuổi trẻ, nhiều tham vọng hơn kinh 
nghiệm, nhiều ước mơ hơn tài chính. Nhưng 
bạn sẽ khác, mình tin như thế. Khác vì xuất phát 
điểm của bạn không phải vì mục tiêu kinh doanh 
có lợi nhuận mà điểm khởi đầu của bạn là vì một 
cộng đồng người Việt khỏe mạnh. Hành trang của 
bạn không chỉ có tham vọng, ước mơ, hoài bão 
mà còn là việc làm chủ kiến thức chuyên môn 
và kinh nghiệm tích lũy. Trên hết thảy bạn tin 
vào những điều tốt đẹp và luôn nuôi dưỡng tình 
yêu với cộng đồng. Có lẽ những tình cảm đẹp đẽ 
đó đã thấm vào con người bạn từ thuở còn ngồi 
dưới mái trường này và được tưới tắm trong tình 
thương yêu, bao bọc của gia đình nơi mảnh đất 
yên bình xứ biển.

Tặng thầy..!!
(Bài thơ viết tặng  

thầy Trần Quốc Lộc ngày 20/11/1996)

HÀ MY - Chuyên Văn 
niên khóa 1991 - 1997

Tuổi thơ con đã đi qua
À ơi..!! Ru hoài nỗi nhớ ..!!
Giờ tìm trong từng hơi thở
Tuổi thơ thơm lựng hương đồng.

Thầy dạy con yêu non sông..
Yêu từng nhánh lúa cành bông
Lúa đồng đến mùa vẫn gặt
Tuổi thơ khao khát đợi trông.

Con đi chia tay đồng quê
Ví dầu cầu tre lắc lẻo
Tuổi thơ một thời lam lũ
Đường làng trải mấy nắng mưa..!!

Con lớn rồi con đi xa
Thầy già cuộc đời trẻ mãi..
Con biết bao giờ gặp lại
...Tuổi thơ năm tháng.. bên thầy…!!
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Có thể nói rằng, một trong những giây phút 
đẹp nhất trong đời tôi chính là ngày đầu 
tiên được mặc chiếc quần trắng, áo sơ mi, 

và bước vào cổng trường Lê Quý Đôn cho ngày 
tựu trường đầu tiên.

Ngày hôm đó, nắng rất đẹp, trời rất xanh, một 
chút se lạnh của mùa thu. Tôi vào nhận lớp tại địa 
điểm cũ của trường trên đường Trần Hưng Đạo, 
lớp 10 Lý năm đó nằm ở tầng trệt và chỉ vỏn vẹn 
có dưới 30 học sinh. Các bạn trong lớp rất hiền, ít 
nói, đa phần ai cũng đeo kính, và trong lòng dẫu 
không nói ra, nhưng ai cũng mang một chút tự 
hào từ việc được trở thành một học sinh tại ngôi 
trường Chuyên duy nhất của tỉnh.

Và kể từ đó, tương lai tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi đến từ một trường cấp 2 ở Bà Rịa. Ở đó, 
việc học tập cạnh tranh chỉ ở một vài lớp chọn, 
và cũng chỉ có một số ít bạn là thật sự đam mê 
việc học. Còn lại, cũng như bất kì học sinh nào ở 
tuổi đó, tôi và các bạn cùng lớp vẫn chỉ biết tập 
trung học xong bài của ngày mai, làm xong vở bài 
tập Toán và lên lớp phấn đấu được học sinh Giỏi.

Thế nhưng, ở trường Lê Quý Đôn, mọi thứ là 
một câu chuyện khác. Tất cả các bạn đều mang 
trong mình một trách nhiệm để khẳng định bản 
thân, để tìm được giới hạn của chính mình. Các 
bạn cố gắng không ngừng, quyết tâm rất cao, và 

NGUYỄN HOÀNG HUY
Cựu học sinh chuyên Lý niên khóa 2008-2011
Giải Nhì HSG Quốc gia năm 2011

NHỮNG ĐIỀU TÔI ĐÃ HỌC

từ trường chuyên
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ở một góc độ nào đó, các bạn rất trưởng thành. 
Chính không khí học tập đó, tạo nên một văn hóa 
trường Chuyên rất khác biệt mà ở đó tất cả mọi 
người cùng nhau tìm thấy phiên bản tốt nhất của 
chính mình.

Tôi, từ một đứa trẻ không hề biết đến tự học, 
đã tự chạy ra những hiệu sách để tìm cho mình 
những quyển sách tham khảo. Từ những quyển 
đơn giản như các bài tập giải sẵn, cho tới những 
quyển hướng dẫn rõ hơn về các lý thuyết khó. Lần 
đầu tiên trong đời tôi hiểu cảm giác hạnh phúc khi 
tìm được một quyển sách hay, có lời giải dễ hiểu. 
Tôi bắt đầu tìm thấy được một con người tốt hơn 
ở trong mình. Một con người có thể ngồi vài tiếng 
để tự học những bài tập không được đề cập trên 
lớp, một con người có đủ tò mò để tìm thấy niềm 
vui trong những giờ tự luyện tập, một con người 
mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành. 
Tôi có thể từng thức khuya để tìm cách mở máy 
tính lên chơi điện tử, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ 
rằng mình có thể thức thêm một vài tiếng để học 
cho hết bài. Tôi tìm thấy đam mê, mà tôi chưa bao 
giờ nghĩ mình thật sự có. Và tôi thật sự biết ơn.

Khi còn học tại trường, tôi còn được dìu dắt 
bởi rất nhiều Thầy Cô, không chỉ có kinh nghiệm 
giảng dạy, mà còn có sự đam mê với môn học và 
một lòng nhiệt huyết với học sinh. Tôi vẫn nhớ 
như in những ngày được các Thầy Cô hướng dẫn 
những lý thuyết mới, những kiến thức tưởng 
chừng rất khó nhưng lại trở nên dễ dàng hơn rất 
nhiều nhờ khả năng truyền đạt và sự kiên nhẫn 
của các giáo viên. Tôi vẫn nhớ như in những buổi 
chiều học chuyên đề, những buổi học bồi dưỡng, 
mà ở đó các Thầy, các Cô cháy hết mình với đam 
mê, và đem lại những cảm hứng đủ để khiến mọi 
thử thách khó khăn với học sinh đều trở nên dễ 
dàng hơn rất nhiều.

Sau năm đầu tiên học tại trường, tôi gặp thử 
thách lớn nhất đầu tiên, đó là kì thi Học sinh giỏi 
Quốc Gia. Những tưởng với những bài tập mình 
đã làm, những kiến thức mình đã học, ít nhất 
mình cũng sẽ chinh phục được một phần của đề. 
Nhưng không, mức độ đề thi thật sự làm tôi bất 
ngờ. Trong số những bài tôi đọc, chỉ có một phần 

rất nhỏ là nằm trong vùng an toàn, còn lại để làm 
được, đều phải sử dụng những kiến thức nâng cao 
hơn, yêu cầu phải hiểu bài sâu hơn. May mắn, tôi 
vẫn được giải Khuyến Khích năm đó. Nhưng một 
thời gian dài sau đó, cứ nghĩ tới đề quốc gia là tôi 
lại cảm thấy căng thẳng. Nhưng lúc đó, được sự 
hỗ trợ rất lớn của thầy Tuấn, một trong những giáo 
viên dạy bồi dưỡng Vật Lý, tôi lấy lại niềm tin và 
quyết tâm bước ra khỏi giới hạn của mình. Tôi thử 
học những sách khó hơn, xây dựng lại cách hiểu 
bài, và cố gắng nắm kiến thức ở mức độ sâu sắc 
hơn. Tôi mất gần một năm, để phá bỏ đi những 
niềm tin cũ, xây dựng lại cách hiểu mới. Và sau 
một năm, khi trở lại với kì thi HSG Quốc Gia năm 
lớp 12, tôi đã may mắn giành được giải Nhì, và 
được tham gia vòng loại đội tuyển Quốc Tế ở Hà 
Nội. Bằng một cách nào đó, dưới mái trường Lê 
Quý Đôn thân yêu, một cậu học sinh chưa biết 
thế nào là học, đã tìm thấy niềm đam mê to lớn 
cho việc học. Đó chính là phép màu của trường 
THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Phép màu của một 
văn hóa học đầy đam mê, của tình cảm sâu sắc 
giữa Thầy Cô và học trò, và cả của lịch sử đầy vẻ 
vang của bao nhiêu thế hệ đi trước.

Bây giờ, đã mười năm kể từ khi tôi ra trường. 
Người ta từng nói: “Cuộc đời là chuyến phiêu lưu 
để trở về nhà”. Tôi đã đi khắp nơi trong mười năm 
xa Vũng Tàu, để rồi cuối cùng lại trở về thành phố 
biển thân yêu. Tôi chọn đi theo con đường giáo 
dục, và nguyện cống hiến hết mình vì những bạn 
học sinh Lê Quý Đôn nói riêng và học sinh ở Vũng 
Tàu nói chung. Tôi nợ mái trường thân yêu một 
ân tình và nguyện cả đời sẽ tiếp tục trả lại nhiều 
nhất có thể. Xin cảm ơn Trường đã giúp tôi tìm 
thấy được con người mà tôi chưa bao giờ dám mơ 
tới, cảm ơn vì đã giúp tôi gặp được những người 
bạn tuyệt vời, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được 
học với những Thầy Cô mà chắc chắn rằng sẽ đem 
lại ảnh hưởng mãi mãi trong đời. Xin cảm ơn!

Tái bút: em gửi lời cảm ơn chân thành nhất 
đến với Cô Mai Hương, Thầy Tuấn, Thầy Vinh, 
Thầy Ngân, Cô An, Cô Thực, Cô Hương, Thầy 
Khoa và tất cả những Thầy Cô khác em đã may 
mắn được học. 
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Cô ĐINH THỊ NGỌC SƯƠNG
Cựu học sinh, GV tổ tiếng Anh

Vòm trời

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” 
là câu nói nổi tiếng của triết gia Hy Lạp cổ đại 
Heraclitus với hàm ý rằng vạn vật trên thế giới 
luôn luôn vận động và không ngừng thay đổi, 
không có thứ gì tồn tại lâu hơn một khoảnh khắc. 
Trở về Lê Quý Đôn, quả thực, cả tôi và mái trường 
này đều đã có nhiều đổi thay. Nhưng tình yêu và 
niềm tự hào – như sợi dây vô hình – vẫn cứ bền 
chặt, không hề mai một theo thời gian. 

Là một trong 26 cựu học sinh của trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn có may mắn được trở về công 
tác tại chính ngôi trường mà mình đã từng học 
tập, lòng tôi xốn xang và xiết bao cảm xúc! Dù hiện 
tại, trường đã tọa lạc trên một khuôn viên mới, 
rộng rãi và khang trang hơn nhiều, nhưng với 
tâm thế của một học sinh chuyên, tôi vẫn không 
khỏi bồi hồi, nhớ nhung như gặp lại “cố nhân”, 
vừa rưng rưng tự hào, lại vừa cháy bỏng khát vọng 
cống hiến. Mái trường này như một mạch nguồn 
dồi dào nuôi dưỡng chúng tôi lớn lên, cho chúng 
tôi đủ sức mạnh của trí tuệ và niềm kiêu hãnh để 

vươn tới tương lai. Hôm nay, tôi sung sướng trở 
lại dòng sông mát lành này, với mong muốn bồi 
đắp thêm phù sa, tạo tác những mạch ngầm mạnh 
mẽ đưa dòng sông vươn ra biển lớn.

Với tôi, Lê Quý Đôn như một mái nhà chung 
ấm áp. Nơi đây, tôi được đồng hành cùng các 
Thầy Cô giáo cũ – những Người luôn tâm huyết 
trên từng trang giáo án, đã từng chắp cánh ước 
mơ cho bao thế hệ học trò được bay cao, bay xa – 
là những đồng nghiệp đáng kính của chúng tôi. 
Bên các Thầy Cô, chúng tôi tiếp tục được học hỏi, 
trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm sống và nhất là 
vẫn được Thầy Cô bảo ban, chỉ dạy tận tình. Dù 
đôi lúc có chạnh lòng, tiếc nhớ vì nhiều Thầy Cô 
đã về hưu hay khuất núi, nhưng dáng hình cùng 
sự tận tụy, khiêm nhường của các Thầy Cô vẫn 
khắc sâu trong tâm trí tôi, như “bóng cả” yên bình 
quanh năm tỏa mát trường chuyên. 

Mái trường đây, Thầy Cô đó, thời gian có thể 
làm thay đổi nhiều điều nhưng những kỉ niệm 
về một thời áo trắng thì sẽ mãi mãi không bao 
giờ phai nhạt. Mái trường Lê Quý Đôn không chỉ 
là nơi ghi dấu ấn lớn lên, chứng kiến sự trưởng 
thành mà còn khẳng định vai trò của chúng tôi. 
Tập thể 26 cựu học sinh của trường hiện nay đều 
là những giáo viên có chuyên môn vững vàng, 
lăn xả hết mình trên mặt trận học sinh giỏi, vẫn 
cháy bùng ngọn lửa đam mê trên bục giảng, vẫn 
là những điểm sáng tạo dấu ấn khó quên trong 
mọi hoạt động của Nhà trường. Tuy sự đóng góp 
của chúng tôi so với bề dày thành tích của trường 
vẫn còn bé nhỏ, nhưng chúng tôi luôn tâm niệm 
rằng bản thân sẽ luôn phấn đấu và nỗ lực không 
ngừng để hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, 
để có thể mãi tự hào: xưa là học sinh, nay là giáo 
viên trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Những cựu học sinh hiện là giáo viên của trường.
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 Ba mươi năm - một chặng đường,
Điểm lại ký ức mái trường cùng nhau,
 Cho dù ta ở nơi đâu,
Lê Quý Đôn ấy - khắc sâu, tìm về…

* * *
 Trường Chuyên học chẳng nặng nề,
“Học - Hành” hai chữ đam mê tuyệt vời:
 “BẢY SẮC CẦU VỒNG” sân chơi,
OLYM quy tụ muôn nơi anh tài.
 VĂN CHƯƠNG vẻ đẹp láng lai,
NGOẠI KHÓA đọng lại muôn lời sâu xa.
 AN TOÀN GIAO THÔNG tỉnh nhà,
Thông điệp lan tỏa tài hoa Chuyên mình.
 Chất riêng: năng động, nhiệt tình,
Lại thêm “NÉT ĐẸP”, thông minh “HỌC ĐƯỜNG”.
 Có khi khéo léo lạ thường,
Tự tay kết sắc xây hương làm quà
 Mừng ngày MÙNG 8 THÁNG 3,
Nam sinh hồ hởi thi nhau khoe tài.
 Có khi cả tháng miệt mài,
Tự tay ta góp hình hài TẬP SAN
 Ân tình, sáng tạo quyện đan,
Công thầy sâu nặng em mang trọn đời.

* * *
 MỪNG XUÂN tiếng nhạc ai ơi,
Âm vang rộn rã nơi nơi trường mình.
 Học trò lột xác – biến hình:

Vũ công, ca sĩ – lung linh rạng ngời.
 VĂN NGHỆ đặc sắc, chất chơi,
Nhưng lòng chờ nhất bầu trời tháng ba:
 THÀNH LẬP ĐOÀN ở trường ta,
Mở ra HỘI TRẠI bao la phong trào.
 Lần đầu đứng bán hàng rao,
Lần đầu lửa trại thắp bao tim hồng.
 - “Học giỏi nhưng có khỏe không?”
Trò Chuyên cùng đáp: “Hãy cùng ra sân!”
 BÓNG RỔ, BÓNG ĐÁ kết thân,
Nâng cao thể chất, thắm thêm chân tình.
 Một sân chơi tưởng vô hình,
Nhưng cực sôi nổi với nhiều tinh hoa,
 Mười bảy lĩnh vực, chẳng ngoa!
Các CÂU LẠC BỘ - nơi ta hiểu mình.

* * *
 LÊ QUÝ ĐÔN - Một hành trình,
Đồng hành cùng bạn giữ gìn thanh xuân.
 Mai này ôn cố tri tân,
Bồi hồi khoảnh khắc CHÀO SÂN LỚP 10,
 Chia xa đọng lại nụ cười,
PROM xúc cảm ngậm ngùi thương nhau.
 Ba lần chín tháng qua mau,
Vẹn nguyên ký ức thắm màu trong ta…

Lê Quý Đôn - 

Những ký ức đẹp
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Các câu lạc bộ hiện nay
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Mái trường 
và thầy cô trong em

15 tuổi, tôi xem thành công lớn nhất, ý nghĩa 
nhất của mình từ trước tới nay là thi đỗ vào 
trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – ngôi 
trường mơ ước của rất nhiều học sinh tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu.

10 AV2

Từ khi trở thành một phần của Chuyên Lê Quý 
Đôn, tôi đã xem đây là ngôi nhà thứ hai của 
mình. Và tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn, 
tốt hơn từng ngày để xứng danh là học sinh 
của trường. 

11 HÓA1

Ở chuyên Lê Quý Đôn, tôi được sống trong sự 
hồ hởi, mê say của những khát vọng tuổi trẻ; 
được đồng hành cùng những người bạn giỏi 
giang, được các thầy cô tận tâm chỉ dạy. Tất cả 
cảm xúc khi nghĩ về trường xin gói trọn trong 
hai chữ: “BIẾT ƠN”!

11AV3

Chuyên Lê Quý Đôn mà nói, không chỉ là môi 
trường học tập tốt, là bước đệm hoàn hảo để 
được đặt chân vào những trường đại học tốp 
đầu trong và ngoài nước mà còn là sân chơi 
lành mạnh, bổ ích để mỗi các nhân đều có 
thể bộc lộ và phát triển tố chất bản thân. Mái 
trường này luôn là một phần ý nghĩa trong 
cuộc đời tôi, bây giờ và mãi về sau.

11 TOÁN 1

Thật tuyệt vời biết bao khi em đang được học 
dưới mái trường có cơ sở vật chất tốt nhất tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. Từ các phòng học đến các 
phòng thực hành, phòng nào cũng có máy 
lạnh và đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ 
cho việc dạy học. Chính điều kiện học tập, 
sinh hoạt tốt như thế đã tiếp thêm động lực 
để chúng em đạt các thành tích cao trong các 
kì thi lớn, nhỏ. 

11TOÁN 3
Ở Chuyên Lê Quý Đôn, em được là chính mình, 
được thể hiện hết khả năng của bản thân mà 
không phải sợ hãi bất kì điều gì; được tự do ước 
mơ, tự do làm những việc theo cách riêng và 
không phải gò mình trong những cái khuôn 
định sẵn… Một ngày nào đó của những năm 
về sau, khi mở chiếc rương kí ức thanh xuân, 
Chuyên Lê Quý Đôn vẫn sẽ là trang kỷ niệm 
bồi hồi và mãn nguyện nhất

11 VĂN
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Tôi yêu nhất những buổi sớm mai ở Chuyên 
Lê Quý Đôn với con đường rợp bóng cây, với 
bãi cỏ mướt mát xanh, những dãy hàng lang 
còn vắng lặng và có cành ban tím len vào lam 
chống nắng, rung rinh trước cửa phòng học lớp 
mình… Mái trường thật đẹp, thật thơ!

11 SINH

Trường luôn có sự chuẩn bị chỉn chu và tỉ mỉ 
trong mọi sự kiện lớn nhỏ đồng thời hoạt động 
của các câu lạc bộ trong trường cũng cực kì sôi 
nổi, hấp dẫn. Đối với em, trường đã mang lại 
cho em nhiều cơ hội học tập tốt và những trải 
nghiệm tuyệt vời!

12 TIN

 Chuyên Lê Quý Đôn đã ba mươi năm tuổi và 
vẫn ngày ngày đón chào những âm thanh tươi 
trẻ, vẫn hăng say vun xới những “mùa vàng”. 
Ánh lấp lánh của những chiếc huy chương, 
màu sáng loáng của những tấm bằng khen hay 
rạng ngời những khuôn mặt ưu tú trên bảng 
vàng danh giá, ấy là niềm hãnh diện lớn lao 
khi tôi nhắc về mái trường của mình.

12 TOÁN 1

Do dịch bệnh Covid -19 mà lứa học sinh chúng 
em có nhiều khó khăn trong việc đến trường. 
Nhưng phép thử đó càng khẳng định khả năng 
thích nghi, sự sáng tạo, tính năng động…tuyệt 
vời của thầy và trò trường Chuyên Lê Quý Đôn. 
Minh chứng là thành tích nhà trường vẫn vững 
vàng, những sự kiện lớn của trường được tổ 
chức online thành công, được biểu dương…

12 SINH

Ba chữ “Lê Quý Đôn” đã gắn kết biết bao thế hệ 
thành một gia đình. Chúng tôi đã nhận được 
hỗ trợ nhiệt tình của các “tiền bối” trong nhiều 
lĩnh vực công việc và cuộc sống. Và đó cũng 
sẽ là điều mà chúng tôi dành cho các học sinh 
Chuyên Lê Quý Đôn lứa sau. Xin được cảm ơn 
tất cả những gì ở nơi đây, thuộc về nơi đây!

12 AV1
Chúng em sẽ nhớ lắm tiếng giảng bài của các 
thầy cô; nhớ những lời động viên, những cái 
ôm ấm áp của thầy cô khi nhìn thấy học trò 
tuyệt vọng vì những vấp ngã đầu đời; nhớ ngọn 
lửa trại cháy bừng đêm thâu; nhớ những phòng 
học đầy ắp kỉ niệm; nhớ cả những tiếng la mắng 
vì tội gây mất trật tự ở kí túc xá… Cảm ơn thầy 
cô đã luôn sát cánh và yêu thương, tận tụy với 
chúng em. Cảm ơn những người bạn đã lớn 
lên và trưởng thành cùng mình. Cảm ơn Lê 
Quý Đôn vì đã trở thành một phần kí ức không 
bao giờ phai. 

12 VĂN

Màu của mái trường theo thời gian là màu 
của sức sống đang bừng lên, vươn lên những 
tầm cao mới. Những thế hệ Thầy – Trò trường 
Chuyên Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục cùng nhau lập 
những thành tích vẻ vang, xứng đáng với sự 
đầu tư và kì vọng của Tỉnh nhà.

12 HÓA 1



152CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - TINH HOA VÀ TÂM HUYẾT

Lời kết
30 năm – vừa vào độ thanh xuân của một ngôi trường. 

Sức sống trẻ đã thắp lên trong chúng tôi niềm tin và khao khát vươn mình, bước 
những bước dài hơn nữa tới bầu trời cao rộng. Những trải nghiệm ở tuổi 30 cũng giúp 
chúng tôi biết trân quý hơn tất cả những gì mà thế hệ đi trước đã tạo sinh, bồi đắp cho 
ngôi trường thân yêu THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Với chúng tôi, 
Chuyên Lê Quý Đôn là điểm hẹn của Tinh hoa và Tâm huyết, Chuyên Lê Quý Đôn là 
Nhà, là tổ ấm mà bất cứ ai đã từng gắn bó cũng sẽ luôn mãi muốn về. 

Kỉ niệm 30 năm thành lập trường, giữa những diễn biến phức tạp của đại dịch 
Covid-19, chúng tôi cảm nhận rõ bản lĩnh, trí tuệ và nghĩa tình sâu nặng mà những 
thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, nhân viên, học sinh đã chung sức dựng xây nên THPT 
Chuyên Lê Quý Đôn. 

Xin chân thành cảm ơn niềm tin, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu suốt 30 năm qua đối với THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Mãi biết ơn những thuyền trưởng bản lĩnh đã cầm lái con tàu trường Chuyên vượt 
sóng ra khơi: cô Đậu Thị Lệ Trang, thầy Đỗ Thanh, thầy Lê Quốc Hùng, cô Lữ Thị Trà 
Giang cùng những thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường từ năm 1991 đến nay: thầy 
Hoàng Quốc Khánh, cô Phan Thị Lương, thầy Nguyễn Văn Cộng, thầy Đinh Hữu Cẩm, 
cô Lương Thị Lệ Hằng, cô Đỗ Hải Tuyền, thầy Lê Kiều Hưng.

Xin cảm ơn và mãi nhớ về những thế hệ thầy cô, cán bộ - nhân viên đi trước, những 
người đã trao truyền ngọn lửa say mê, tâm huyết cho đàn em tiếp bước theo sau. 

Tự hào về Chuyên Lê Quý Đôn hôm nay, chúng tôi càng nhận thức rõ hơn về tình 
yêu và trách nhiệm của mình với ngôi trường, càng mong muốn được xứng đáng với 
những gửi trao từ thế hệ đi trước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hướng tới những năm tháng phía trước, chúng ta 
càng vững niềm tin về vị thế trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trong ngành giáo dục 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng ta tin rằng, ngôi trường thân yêu này sẽ mãi là điểm 
hẹn của Tinh hoa và Tâm huyết, là nơi Hội tụ và Lan tỏa những điều đẹp đẽ của hôm 
qua - hôm nay và mai sau. 

BAN BIÊN TẬP KỶ YẾU
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Nơi đây…
Những say mê được gọi về

Những hoài nghi được soi tỏ
Những thách thức được chinh phục

Và… 
những yêu thương được bồi đắp từng ngày

Xin mãi tri ân mái trường thân yêu
Cùng những thầy cô đã làm nên điều tuyệt vời ấy!

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
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