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17 học sinh, tân sinh viên ĐHQGHN được trao giải Hoa Trạng nguyên năm 2009 

Ngày 13/9/2009, tại ĐHQGHN, Giải thưởng Hoa Trạng nguyên năm 2009 khu vực phía 

Bắc đã được trao cho 852 học sinh, tân sinh viên thuộc 27 tỉnh, thành phố khu vực Phía 

Bắc. 

Đây là những em đã đạt thành tích cao trong học tập: xuất sắc nhất các trường THPT, 

đạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic Quốc tế và thủ khoa đầu vào  

các trường đại học, học viện năm 2009. Trong số này, ĐHQGHN có 17 học sinh và tân sinh 

viên vinh dự được vinh danh. Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch nước CHXHCN Việt 

Nam cùng đại diện lãnh đạo một số ban Đảng, Quốc hội, các bộ ban ngành Trung ương; GS.TS 

Mai Trọng Nhuận - Giám đốc cùng các Phó giám đốc, lãnh đạo một số ban chức năng, đơn vị 

trực thuộc ĐHQGHN; bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo; đại diện 

các Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc và toàn bộ các  Hoa Trạng nguyên năm 2009 đã tham dự 

buổi lễ.



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ trao giải

Hoa Trạng nguyên là tên gọi của giải thưởng được tổ chức trao hằng năm, nhằm động 

viên, khuyến khích những tấm gương nỗ lực khắc phục hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học 

tập, đồng thời cổ vũ phong trào rèn luyện, phấn đấu của học sinh sinh viên toàn quốc. Đây là  

hoạt động có ý nghĩa thiết thực do Tập đoàn Tân tạo khởi xướng, có sự phối hợp của Ban 

Tuyên giáo TƯ, Bộ Giáo dục - Đào tạo, ĐHQGHN, ĐHQG TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, TƯ Đoàn 

TNCS HCM và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam. 

Các Hoa Trạng Nguyên đạt Huy chương tại các kỳ Olympic Quốc tế vinh dự được chính Chủ tịch nước trao giải



Hoa Trạng Nguyên thủ khoa đầu vào các trường đại học, học 

viện được tôn vinh 

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN trao giải cho các học 

sinh THPT xuất sắc

Đây là năm thứ hai tại ĐHQGHN, giải thưởng Hoa Trạng Nguyên khu vực Miền Bắc 

được trao cho 852 học sinh, tân sinh viên trong đó có 19 học sinh đạt giải Olympic quốc tế, 35 

học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 65 thủ khoa đại học và 733 học sinh giỏi  

đến từ các trường THPT. Với mong muốn kết nối, tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc 

Việt Nam, chương trình giải thưởng Hoa Trạng Nguyên sẽ tiếp tục được tổ chức hàng năm với 

quy mô toàn quốc. 



Hoa Trạng Nguyên Vũ Minh Châu, 2 lần đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học 

Quốc tế phát biểu tại buổi lễ

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008 cũng đã được Báo Thanh Niên bình chọn là một 

trong 10 sự kiện nổi bật của năm. Năm 2009, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho 1.655 em học 

sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập trên cả nước bao gồm các em xuất săć nhất các  

trường THPT, đạt giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các kỳ thi Olympic Quốc tế và thu ̉

khoa đầu vào các trường đại học, học viện. Nét mới của cơ cấu giải thưởng năm nay: mỗi em 

học sinh đạt giải huy chương quốc tế sẽ được Tập đoàn Tân Tạo tài trợ 1 bộ máy vi tính xách  

tay và đặc biện 500 em nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008 và 2009 sẽ có cơ hội được 

Hội đồng Giải thưởng xét chọn cấp học bổng tiếng Anh và học bổng toàn phần vào Trường ĐH 

Tân Tạo niên khóa 2010 - 2011 trị giá 16.000 USD - 27.500 USD/ năm và cơ hội học tập tại  

các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ liên kết với Trường ĐH Tân Tạo. 



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Giám đốc ĐHQGHN và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo tại lễ  

gặp mặt các Hoa Trạng Nguyên

Không gian của buổi gặp mặt tại Văn phòng 

Chủ tịch nước

GS.TS Mai Trọng Nhuận phát biểu  

tại buổi gặp

Nằm trong khuôn khổ của lễ trao giải, chiều 12/9, hơn 100 học sinh, sinh viên tiêu biểu 

được nhận giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2009 đã được gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 

tại Phủ Chủ tịch. Tại buổi gặp, thay mặt các Hoa Trạng Nguyên, Vũ Minh Châu - học sinh khối 

THPT chuyên Hóa, Trường ĐHKHTN, ĐHQG HN, đã báo cáo với Chủ tịch nước: “Cả hai lần 

đoạt giải cao, nhận huy chương vàng trong kỳ thi quốc tế, trên mình cháu đều mặc chiếc áo dài  



dân tộc. Lúc đó cháu rất tự hào và nghĩ về gia đình, về quê hương và tự hứa sẽ cố gắng học  

tập thật tốt để trở thành người có ích, đóng góp công sức cho Tổ quốc...”. 

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết và 

Giám đốc ĐHQGHN GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Các Hoa Trạng Nguyên nhận quà của Chủ tịch nước

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả học tập của các Hoa Trạng Nguyên, Chủ tịch nước 

nói: “Nước ta còn chậm phát triển, nhưng ý chí và trí tuệ của dân tộc Việt Nam quyết không  

thua kém ai... Chúng ta tự hào về thành tích của mỗi học sinh, sinh viên và các em có quyền  

ngẩng cao đầu về thành tích đó...”. Chủ tịch cũng đề nghị các em cố gắng vượt qua khó khăn, 

vừa học trong trường, vừa học ngoài đời; có bằng cấp rồi, song cần tìm tòi, sáng tạo để hoàn 

thiện mình... 



Chủ tịch nước tặng quà cho đại diện Sở GD&ĐT các tỉnh

Hoa Trạng Nguyên Vũ Minh Châu được Chủ 

tịch nước khen

Niềm vui của ngày được vào Phủ Chủ 

tịch báo công

Cũng trong dịp này, tối 12/9, đêm hội Hoa Trạng Nguyên 2009 đã diễn ra. Đêm hội đã 

thu hút sự tham gia đông đảo của hàng nghìn học sinh và nhiều phụ huynh. Đến với đêm ca  



nhạc khán giả không những được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên 

ĐHQGHN và các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn được nghe hát và giao 

lưu trực tiếp với một số ca sĩ chuyên nghiệp được nhiều bạn trẻ mến mộ. 

Đêm hội Hoa Trạng Nguyên

MC Anh Duy giao lưu cùng các Hoa Trạng Nguyên

Rực rỡ sắc màu trong đêm hội
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