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NIỀM HI VỌNG CỦA TIN HỌC TRẺ HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

 

Trong những năm gần đây, những ai quan tâm đến sân chơi Tin học trẻ các 

cấp thì không thể không bết đến cái tên Đặng Huy Hậu – cậu học trò trường THCS 

Tân Hội – chăm ngoan, hiếu thảo, vuợt khó, học tốt và đã nhiều lần mang về niềm 

vinh dự cho ngành giáo dục huyện Đức Trọng cũng như tỉnh Lâm Đồng. 

 Ấn đầu tiên của  mọi người với Đặng Huy Hậu đó là một cậu học trò dáng vẻ 

rất giản dị, người dong dỏng cao, đôi mắt sáng và một giọng nói ấm áp, hơi nhút 

nhát… Hậu sinh năm 2009 

trong một gia đình lao động 

còn nhiều khó khăn. Bố mẹ 

em từ quê Vĩnh Phúc xa xôi 

vào Lâm Đồng lập nghiệp. Vì 

khó khăn nên bố mẹ thuê một 

căn nhà cũ tại thôn Tân Hiệp, 

xã Tân Hội, vừa làm nơi thu 

mua phế liệu vừa là nơi sinh 

hoạt học tập cho cả gia đình 4 

người. Tuy khó khăn là vậy 

nhưng từ nhỏ em đã rất ham 

học và sớm bộc lộ tư chất 

thông minh đặc biệt là đam mê 

môn tin học. 

Trong những năm tiểu 

học, khi phong trào giải toán 

trên mạng internet được tổ 

chức cũng chính là lần đầu 

tiên Hậu tiếp xúc với máy vi tính. Và cậu học trò nhỏ đã làm thầy cô ngỡ ngàng bởi 

khả năng tính toán rất nhanh, cách giải rất sáng tạo, rất riêng của mình. Đặc biệt sau 

những giờ giải toán trên mạng, Hậu tự mày mò, tìm hiểu về máy tính, về công nghệ. 

Từ đó, tin học là nguồn đam mê lớn của em. Theo lời  kể của cô Nguyễn Thị Nghĩa, 

giáo viên dạy môn Tin học ở trường Tiểu học Tân Hội, cô phát hiện ra tài năng của 

Huy Hậu khi thấy em học rất nhanh; chỉ mất một thời gian ngắn Hậu đã tiếp thu và 

hoàn thành nội dung bài học trên lớp. Cô thường giao cho em một số bài tập nâng 

cao, em cũng hoàn thành ngay. 

Phát hiện ra niềm đam mê và khả năng của con, bố mẹ em đã tận dụng một 

chiếc máy vi tính phế liệu cũ, nhờ người sửa lại để cho em học tập. Với chiếc máy 

tính  thô sơ ấy Hậu đã thực hiện những bước lập trình đầu tiên, em say mê nghiên 

cứu  rồi tự thiết kế các trò chơi đơn giản để vừa chơi, vừa học. 



Đến năm học 2019 – 2020, dưới sự dìu dắt của cô giáo bộ môn Nguyễn Thị 

Nghĩa và sự nỗ lực của bản thân, em đã đạt giải nhì Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm 

Đồng lần thứ XXVI, rồi chinh phục giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXVI. Cũng  trong năm học đó, em vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo trao 

tặng. Huy Hậu đã đem về niềm vinh dự và nâng cao thành tích trên đấu trường này 

cho Giáo dục Lâm Đồng. 

  Năm 2020 Hậu chuyển lên học tại trường THCS Tân Hội, biết tài năng của 

em, BGH và thầy giáo bộ môn đã quan tâm bồi dưỡng ngay từ những ngày đầu. Huy 

Hậu tiếp tục đam mê của mình với chiếc máy tính nhỏ, ngoài giờ  học chính khóa em 

dành thêm vài giờ tại phòng tin học của nhà trường để tự luyện, tự nghiên cứu. Vì 

thế, kiến thức, kĩ năng tin học của em ngày càng được nâng cao. 

Trong Hội thi tin học trẻ huyện Đức Trọng lần thứ V (năm 2020), Huy Hậu đã 

làm thầy cô bất ngờ, thán phục khi chỉ làm bài thi trong ½ thời gian và làm theo cách 

đặc biệt, năm ấy em đạt giải nhất và cũnglà học sinh nhỏ tuổi nhất Hội thi. Rồi đến 

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng  lần thứ XXVII (năm 2020), em lại xuất sắc dành 

giải nhì danh giá. 

Bước sang năm học 2021-2022, cậu học sinh lớp 7 Đặng Huy Hậu lại tiếp tục 

mang vinh quang và ghi tên mình trong bảng thành tích những học sinh xuất sắc của 

huyện Đức Trọng khi liên tục dành giải nhất Olympic tin học Khu vực Miền Trung 

Tây Nguyên do trường Đại học Đà Nẵng tổ chức; giải nhất Hội thi tin học trẻ huyện 

Đức Trọng lần thứ VI và giải nhất Tin học trẻ cấp tỉnh lần thứ XXVIII. Rồi em cũng 

kịp dành luôn giải nhất môn cờ vua cấp huyện. 

 

 

  

Vậy đó, Huy Hậu không chỉ là một học sinh xuất sắc môn Tin, mà em còn học 

giỏi đều tất cả các môn và là một học sinh ngoan, tích cực tham gia các hoạt động 

của Liên Đội. Có  được kết quả như vậy ngoài bản chất thông minh trời phú, Hậu 

còn rất tích cực tự học và có trách nhiệm cao. Khi được hỏi về bí quyết học tập Hậu 

Đặng Huy Hậu bên “người bạn” của mình 



trả lời rằng em thường tự học là chính, trên lớp thật tập trung nghe thầy cô giảng bài, 

tích cực thực hiện các nhiệm vụ để hiểu bài ngay tại lớp; có gì không rõ em thường 

hỏi thầy cô luôn. Với các môn học thuộc em thường ghi nhớ theo dàn ý rồi tự mình 

diễn đạt. Về nhà em thường làm ngay các bài tập, tự học trên mạng internet để nâng 

cao kiến thức đặc biệt là môn Tin học. Tuy đạt những thành tích xuất sắc nhưng Hậu 

không phải là con mọt sách. Hằng ngày em cũng dành thời gian để đạp xe đi chơi với 

bạn bè, đọc sách, xem phim…và cả thời gian phụ mẹ đóng hàng, dọn dẹp nhà cửa. 

 Rồi khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Huy Hậu cười hiền và từ tốn đáp: 

“Em có nhiều ước mơ lắm, nhưng trước mắt em sẽ cố gắng để chinh phục Hội thi tin 

học trẻ toàn quốc lần thứ 28 sẽ diễn ra trong tháng 7 tháng 8 năm 2022 này, còn 

tương lai xa em muốn chinh phục trường Đại học FPT và trở thành kĩ sư công nghệ 

thông tin để giúp ích cho xã hội và giúp đỡ bố mẹ phần nào”. 

Nghe cậu chia sẻ ước mơ của mình, ta càng nể phục và yêu quý cậu hơn. Đúng 

như thầy cô bộ môn dạy lớp 7A2, nơi cậu đang theo học chia sẻ “với tài trí hơn 

người cùng với sự đam mê, ý thức học tập tốt thì không có môn nào, sân chơi nào có 

thể làm khó cậu học trò này được”.  

Cậu học trò Đặng Huy Hậu là vậy, cậu là tấm gương sáng cho các bạn học 

sinh noi theo. Hoàn cảnh khó khăn sẽ không cản được đam mê chinh phục tri thức 

của câu. Chúc cho cậu sẽ mãi giữ được ngọn lửa của sự say mê, sáng tạo trong học 

tập. Chúc ước mơ của cậu sẽ sớm trở thành hiện thực. 

 Tác giả Kiều Hoài Hải 


