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Logo trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam được 
thiết kế dựa trên tên hai chữ cái đầu trong tên chính thức của trường là Hà Nội – 
Amsterdam: Chữ cái H (chữ cái đầu tiên của Hà Nội) và A (chữ cái đầu tiên của 
Amterdam) được lấy từ ghép tên riêng của hai thủ đô Hà Nội của Việt Nam và 
Amsterdam của Vương quốc Hà Lan. 

Chữ H được cách điệu thành “cuốn sách mở” thể hiện ý tưởng: Trường 
THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam là cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo học 
sinh chuyên, học sinh tài năng của thủ đô Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. 
Chữ A được thể hiện như “ngòi bút” với ý tưởng: Trường THPT chuyên Hà Nội 
– Amsterdam là môi trường tri thức sắc bén, học tập sáng tạo cho học sinh; 
Ngòi bút hướng lên trên với đỉnh nhọn đầu trên hình của chữ A – chữ cái đầu 
trong hệ ngôn ngữ A, B, C để nhấn mạnh đây là ngôi trường với khát vọng 
vươn lên hàng đầu trong hệ thống các trường Trung học Phổ thông chuyên của 
Việt nam và thế giới, đồng thời đỉnh nhọn cũng thể hiện được những thành tích 
học tập xuất sắc cũng như năng lực sáng tạo và sức cống hiến tri thức không 
ngừng đã được xã hội Việt Nam và thế giới ghi nhận.  

Hình tượng quả địa cầu trong Logo để diễn đạt ý tưởng: Tư tưởng giáo 
dục của ngôi trường luôn rộng mở với thế giới; Học sinh Trường đã đạt được 
nhiều giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế (Olympic); Ngôi trường mở ra nhiều 
hoạt động giao lưu, hợp tác đào tạo với các trường phổ thông, đại học và nhiều 
tổ chức trên thế giới; Các cựu học sinh của trường không chỉ sinh sống, học tập 
tại Việt Nam mà còn hoạt động, công tác, phát triển tốt ở nhiều nước.  



Logo hình vuông, là sự kết hợp hài hòa giữa các hình tượng (quyển sách, 
ngòi bút, tên ngôi trường, quả địa cầu) tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Hai 
màu: xanh và trắng được sử dụng với ý nghĩa: Màu trắng thể hiện sự trong sáng 
của tuổi học sinh; Màu xanh thể hiện tính năng động của Trường. 

Logo tạo ấn tượng hiện đại vì thiết kế đơn giản, ý nghĩa, dễ nhớ, thuận 
tiện cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, thể hiện trên nhiều các chất liệu. 
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