
Cơ duyên đến với công nghệ thông tin 
của bạn xuất phát từ đâu? 

nguyễn vương linh: tôi đến với công 
nghệ thông tin và say mê ngành học này 
bởi hai lí do. tin học là môn học rất gần 
gũi và chịu nhiều ảnh hưởng của toán 
học – một môn học thu hút niềm say 
mê của tôi từ nhỏ. tin học nói riêng và 
công nghệ thông tin nói chung là điều 
kì diệu với tôi và với cuộc sống. công 
nghệ thông tin đã làm nên những điều 
gần như không tưởng và làm cuộc sống 
trở nên sống động, thú vị hơn.

lê Khắc minh tuệ: thật sự tôi cũng 
không thể nhớ được lần đầu tôi sử 
dụng máy tính là khi nào, bởi lần ấy đã 
cách đây quá lâu rồi. chỉ nhớ từ khi tôi 
chưa biết viết, tôi đã tập cầm chuột máy 
tính rồi. những kí ức còn lại với tôi chỉ 
mang máng là giao diện bật máy cũ kĩ 
của windows 95 với hình chiếc cửa sổ 
4 ô màu sắc bay trên bầu trời. Ban đầu, 
còn bé mà, tôi chỉ thích chơi game trên 
máy tính. hồi đó đang là thời kì hoàng 
kim của các game như aoe, cS… Dần 
dần, khi sử dụng các phần mềm, tôi mới 
có những tò mò đầu tiên, tôi muốn tìm 

hiểu xem các phần mềm đó được tạo ra 
như thế nào. và tôi đã tìm đến những 
ngôn ngữ lập trình, bắt đầu con đường 
trở thành một lập trình viên. lúc đó tôi 
chỉ làm các ứng dụng trên chạy trên máy 
tính cá nhân hay chạy trên nền web. Sau 
này khi vào cấp 3, tôi cố gắng sử dụng 
các kiến thức, tư duy của tôi để học tập 
thuật toán. 

Kỉ niệm khó quên của bạn liên quan đến 
công nghệ thông tin?

nguyễn vương linh: cả chặng 
đường tại kì thi olympic tin học Quốc 
tế năm 2011 là một kỉ niệm đáng nhớ 
với tôi, từ kì thi quốc gia, chọn đội tuyển 
quốc tế và tham gia kì thi olympic Quốc 
tế. Đó là những trải nghiệm mới mẻ thú 
vị và có lẽ sẽ không có lần thứ hai. tôi 
nhớ từng khoảnh khắc trong năm học 
lớp 12 nói chung và trong những kì thi 
nói riêng.

lê Khắc minh tuệ: vào ngày bình 

Điều Kì Diệu của cuộc Sống

tại cuộc thi olymPic tin học Quốc tế lần thứ 23 tại thái lan, cả 4 
thí Sinh việt nam cÙng Đoạt huy chương, trong Đó có 2 học Sinh 
lớP 12 trường trung học Phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên,  
trường ĐhKhtn, ĐhQghn: nguyễn vương linh là thành viên Duy 
nhẤt của Đoàn việt nam Đoạt huy chương vàng và lê Khắc minh 
tuệ Đoạt huy chương Đồng.
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thường, tôi ít khi được bố mẹ đèo đi học 
lắm. nhưng mỗi lần tham dự các kì thi 
quan trọng, bố mẹ tôi đều đưa tôi đi thi 
cả, tất nhiên kể cả kì thi quốc gia vòng 
1 cũng như chọn đội tuyển vòng 2. tôi 
nhớ nhất ánh mắt dõi theo của mẹ khi 
bố đèo tôi rời khỏi nhà. tôi thấy mẹ như 
đang hy vọng điều gì đó vào tôi, một 
niềm thương yêu, niềm tự hào về đứa 
con trai... ánh mắt đó đã tiếp thêm cho 
tôi niềm tin, động lực chiến đấu và cuối 
cùng thì tôi đã thành công! Đằng sau 
mỗi bước đi của tôi là sự chăm lo của bố 
mẹ. thật sự đó là một chuỗi kỉ niệm mà 
tôi không thể kể hết được.

Lí do bạn chọn Trường ĐHCN, ĐHQGHN 
là điểm đến của năm học 2011 – 2012?

nguyễn vương linh: trường Đhcn 
là một trong những trường Đh hàng 
đầu về khoa học công nghệ ở việt nam, 
là điểm đến thú vị và thách thức cho bất 
kì học sinh nào say mê khoa học.

lê Khắc minh tuệ: tôi được biết 
trường Đhcn là lựa chọn của nhiều học 
sinh đạt giải quốc gia, quốc tế môn tin 
học. nơi đây có đội ngũ giáo viên trẻ, 
nhiệt huyết và có trình độ cao.

Phương pháp học tập của bạn như thế 
nào?

nguyễn vương linh: làm và suy 
ngẫm, theo tôi là cách tốt nhất. Không 
thuần túy chỉ là luyện tập để giải bài mà 
luyện tập để phát hiện ra điểm mạnh, 
điểm yếu của bản thân và cố gắng khắc 
phục chúng. ngoài ra, sau mỗi bài, tôi 

cố gắng tìm cách giải của những người 
khác để có những cách làm rõ ràng và 
hoàn thiện phong cách lập trình.

lê Khắc minh tuệ: học chắc kiến 
thức cơ bản và sau đó luyện làm bài tập, 
khi làm bài tập thì có thêm nhiều kinh 
nghiệm, kiến thức.

Trong quá trình học tập, bạn đã thư 
giãn thế nào?

nguyễn vương linh: tôi thường đọc 
truyện, chơi cờ vua, xem  phim và nghe 
nhạc không lời trong những lúc nghỉ 
ngơi. những sở thích này cũng đã góp 
phần quan trọng vào quá trình học tập 
của tôi .

lê Khắc minh tuệ: tôi thích chơi đàn, 
chụp ảnh, đi chơi với bạn bè, nghe 
nhạc, xem  film…

Mong ước của bạn?

nguyễn vương linh: tôi mong 
muốn được tiếp tục theo đuổi khoa 
học, cụ thể là toán học và tin học để 
nâng cao khả năng của mình, góp phần 
cho sự phát triển đời sống.

lê Khắc minh tuệ: câu hỏi này chung 
chung quá :-??

trần Kim chi (thực hiện)

nguyễn vương linh

- là học Sinh giỏi XuẤt Sắc 12 
năm liên tục từ lớP 1 – lớP 12 
và có rẤt nhiều giải thưỞng, 
thành tích Khác trong Suốt 
Quá trình học tậP;

- năm 2011: huy chương 
vàng olymPic tin học Quốc 
tế năm 2011;giải nhẤt Kì thi 
học Sinh giỏi Quốc gia môn 
tin học (Điểm Số 40/40); 

- năm 2010: tham gia Kì thi 
thách thức toán học Quốc 
tế 2010 (Simc 2010), tổ chức 
tại SingaPore.

lê Khắc minh tuệ

- là học Sinh giỏi XuẤt Sắc 12 
năm học từ lớP 1 – lớP 12;

- năm 2011: huy chương 
Đồng olymPic tin học Quốc 
tế năm 2011; giải nhì Kì thi 
học Sinh giỏi Quốc gia môn 
tin học; 

- năm 2010:  giải Ba Kì thi học 
Sinh giỏi Quốc gia môn tin 
học;

- năm 2009: giải nhì hội thi 
tin học trẻ thành Phố hà 
nội lần thứ Xiv;giải nhẤt 
Phần mềm Sáng tạo hội thi 
tin học trẻ thành Phố hà 
nội lần thứ Xiv; giải nhẤt 
cuộc thi fPt univerSity - hà 
nội amSterDam olymPiaD 
in informaticS; giải Khuyến 
Khích Phần mềm Sáng tạo 
tin học trẻ toàn Quốc lần 
thứ Xv;…

rẤt nhiều giải thưỞng trong 
các Kì thi tin học .
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