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Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc lần thứ 

XXI 

 

Hồ hởi, hân hoan xen chút hồi hộp, bỡ ngỡ là những cung bậc cảm xúc của thí sinh từ khắp mọi miền đất 

nước hội tụ về Đà Nẵng để tham dự kỳ thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc lần thứ XXI do Đại học Duy 

Tân đăng cai tổ chức. Lễ khai mạc tối 9/4/2013 tại Nhà hát Trưng Vương - Tp. Đà Nẵng được tổ chức hoành 

tráng nhưng ấm áp đã tạo không khí thân tình, cởi mở giúp các thí sinh nhanh chóng hòa nhập và tự tin để 

bước vào cuộc tranh tài đỉnh cao của những nhân tài Toán học. 

                                                  I                                                             

                                                                                                               

               í   ủ          D    â   ã                        xã                              í         B   

                                                           I             D    â                í              

            ừ    ớ   ế       Vớ  770   í      (               ơ  900        ủ  88                               

  )  ã                 ú             ẫ   ừ              ý    ĩ       

  

  

 Đại diện các Đoàn tham dự nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức Kỳ thi  

Từ x    ến nay, Toán h                c tô                  i vẫn khâm ph c nhữ       i h c Toán, những nhà 

khoa h c dành cả cu     i cho toán h          í         ã  í        c là môn thể thao trí tu  mà nhữ       i 

tham gia có thể phát triển m t cách toàn di n v    â                       c chính là n n tả    ể giúp các ngành 

kinh tế, khoa h c khác phát triển góp ph n ph c v    i s            i. K  thi Olympic Toán Sinh viên toàn qu c 

l n th  XXI không nằm ngoài m    í     o ra m    â    ơ    í     với mong mu n góp ph n nâng cao ch      ng 

d y và h           ú   ẩy phong trào h c t p củ             ồng th i phát hi n, bồ    ỡng sinh viên giỏi toán của 

             i h            ng trên toàn qu c. Với s  m           c thi l          c k  v ng t o ra nhữ      u 

mới, không chỉ tôn vinh các thí sinh             t giải mà còn nhằm tìm ra m      ơ          c toán t    ể sinh 

viên thêm yêu thích và gắn bó với môn Toán. 

     ễ           G      N   ễ  Hữ  D  -           ý H            V    N    ã        ể    ữ        â     ế : 

“Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên toàn quốc là cuộc tranh tài đỉnh cao của các em nhưng đã trở thành dịp hội ngộ 
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thường xuyên của những người gắn bó với Toán học. Chính nơi đây, những tâm huyết, những đam mê đã được chia 

sẻ để các nhà toán học, các thầy cô phát triển công tác chuyên môn, đưa ra cấu trúc chương trình giảng dạy môn 

toán tốt nhất cho các thế hệ thí sinh học toán. Chúng ta hoan nghênh trường ngoài công lập đầu tiên trên cả nước - 

Đại học Duy Tân đã đăng cai và chuẩn bị chu đáo để cuộc thi diễn ra tốt đẹp. Kỳ thi nhận được sự hưởng ứng nhiệt 

tình các ban ngành, xã hội, của thầy cô và sinh viên đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của Toán học cũng như niềm 

đam mê môn Toán luôn nằm trong tim mỗi người. Mong rằng mọi người có những ngày làm việc thú vị tại Đại học 

Duy Tân để phát huy khả năng cũng như có những kỷ niệm tốt đẹp ở thành phố biển Đà Nẵng." 

  

  

TS. Lê Nguyên Bảo phát biểu tại Lễ Khai mạc  

Xu          ể               i h                  L  N      Bảo - Phó Hi      ở            i h   D    â   ã 

th m thía giá tr  của Toán h           … “  ử”   c Toán:“Nhiều thầy cô đã khuyên tôi học Toán nhưng tôi không 

tin lắm về hiệu quả áp dụng vào thực tế. Chỉ khi bắt tay vào học, tôi mới thực sự bất ngờ về giá trị mà Toán học 

mang lại. Không chỉ là khởi nguồn, điểm tựa để các ngành Xây dựng, Kinh tế thậm chí Âm nhạc, Điện ảnh phát 

triển, Toán học còn mang đến cho con người khả năng tư duy, sáng tạo để xử lý mọi vấn đề. Khi về Đại học Duy 

Tân làm việc, tôi đã triển khai dạy Toán trong tất cả các ngành nghề. Không ít các sinh viên các ngành Khoa học 

Xã hội bức xúc về việc… phải học Toán. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp và đặc biệt sau một thời gian công tác, chính các 

em phản đối đã quay lại gặp và cám ơn trường Đại học Duy Tân.” 

“Duy Tân vinh dự được tổ chức kỳ thi Olympic Toán Sinh viên toàn quốc lần thứ XXI. Càng vui mừng hơn khi rất 

nhiều những thí sinh là các bạn nữ. Điều này chứng tỏ Toán học dù rất khô khan nhưng vẫn có thật nhiều sức hút. 

Các bạn thí sinh tham gia tranh tài hôm nay đều là những người chiến thắng. Mong rằng, các em sẽ luôn nhận ra 

giá trị của Toán học, luôn cống hiến để có những thành quả đặc biệt trong tương lai giống như Ngô Bảo Châu, Lê 

Bá Khánh Trình đã mang vinh dự lớn lao về cho đất nước.”,  TS. Bảo kh      nh. 

Thể hi n ni m vui trên khuôn mặt r ng rỡ, ông Nguyễn Ng c Tu n (Phó Chủ t    UBND        Nẵng) phát biểu: 

“Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên toàn quốc lần thứ XXI được tổ chức tại Đại học Duy Tân là vinh dự lớn cho Đại 

học Duy Tân nói riêng và cho Đà Nẵng nói chung. Mong rằng tại kỳ thi, các thí sinh thể hiện trí tuệ, sáng tạo và 

trung thực để có những kết quả tốt nhất.” 

     2   ả  N    (          G ả   í  )                            N   ễ  V   Q ý (                     ế Q    

dân - H  N  )       ẻ: “Em rất tự tin khi tham dự kỳ thi này. Em không đặt nặng thành tích hay giải thưởng mà thực 

sự muôn giao lưu, chia sẻ và gặp gỡ những người bạn cùng học Toán đến từ mọi miền đất nước. Em rất bất ngờ khi 
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đến Đại học Duy Tân. Không khí học tập sôi động tại đây đã mang đến sự hứng khởi mới cho chính những thí sinh 

tham dự như chúng em. Đặc biệt, em rất vui bởi nhà trường đã tổ chức đón tiếp rất chu đáo các thí sinh và các đoàn 

tham dự. Các thí sinh năm nay đều tỏ ra rất tự tin và phấn chấn. Đây chính là thành công bước đầu mà Đại học 

Duy Tân đã tạo được trong mùa thi năm nay.” 

  

  

 Hội thảo Đổi mới nội dung giảng dạy Toán học ở các trường kỹ thuật 

K  thi Olympic Toán Sinh viên là ho            ng niên do B  Giáo d   &       o cùng H i Toán h c Vi t Nam 

ph i h p t  ch c l                1993   â      ơ      ể sinh viên toàn qu c thể hiển khả          ò           ủa 

 ì     i với môn Toán. Các thí sinh sẽ tham d  2           i s  và Giải tích. Tham gia k  thi từ     2002       

     D    â   ã      ững ghi d u và c ng hiế          hào với nhi u giả     ở                    u giải Ba và 

giải Khuyến khích. K  thi l          i h c Duy Tân sẽ t  ch c r t nhi u các ho     ng bên l  cu                    

H i thả  “  i mới n i dung giảng d y Toán h c ở         ng kỹ thu  ”             ữa sinh viên với các Chuyên gia 

   G                  h c Vi t Nam, H i thảo v  công tác chuẩn b  cho K                                 2014  

 ồng th      i h   D    â   ã   i các công ty lữ       ến giới thi u và xây d                         a danh n i 

tiếng củ     Nẵng và các di sản thế giớ      H i An, Mỹ  ơ     C     H ế   â      ơ      ể       í       ến từ 

khắp m i mi n T  qu c khám phá các di sả           ũ        ì    ểu v    t biển mi n Trung. Lễ Bế m c Trao 

giải sẽ    c truy n hình tr c tiếp trên sóng VTV2 vào 8h ngày 13/4/3013 t   N             V ơ           Nẵng. 

(Truyền Thông) 

 


