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“Tôn vinh trên 1400 học sinh đạt thành tích cao trong học tập:  xuất sắc nhất các trường PTTH,  

giải nhất quốc gia, đạt giải huy chương đội tuyển thi quốc tế và thủ khoa Việt Nam năm 2008” 

Nhằm động viên khuyến khích tài năng trong học tập, cổ vũ phong trào rèn luyện phấn đấu vươn tới 

đỉnh cao học tập của học sinh, sinh viên và tôn vinh, khen thưởng kịp thời học sinh xuất sắc nhất các 

trường PTTH, học sinh đạt giải nhất quốc gia, đạt giải quốc tế và thủ khoa Việt Nam năm 2008. Tập 

đoàn Tân Tạo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên Giáo Trung Ương, Trung ương đoàn 

TNCS HCM, Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam thành lập giải thưởng 

“Hoa Trạng Nguyên” .

Đêm  hội  Hoa  Trạng  Nguyên  và  Lễ  trao  giải  thưởng  Hoa  Trạng  Nguyên  2008  

được tổ chức tại 03 Khu vực

Hà Nội: Ngày 06 và 07 tháng 09 năm 2008 tại Đại học Quốc gia Hà Nội

TP.HCM: Ngày 13 và 14 tháng 09 năm 2008 tại Đại học Quốc gia TP HCM

Đà Nẵng: Ngày 21 tháng 09 năm 2008 tại Đại học Đà Nẵng

Đây là năm đầu tiên diễn ra lế trao giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên”, với mong muốn kết nối, 

tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, Chương trình giải thưởng “Hoa Trạng Nguyên” 

sẽ được tổ chức hàng năm với quy mô toàn quốc.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Liêm – Thường trực Ban Tổ chức Giải thưởng Hoa Trạng 

Nguyên: Điện thoại: 0945.550.550 – 098.345.1080

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ GIẢI THƯỞNG HOA TRẠNG NGUYÊN 2008

1. Đối tượng và tiêu chuẩn:



- Học sinh xuất sắc nhất các trường PTTH (mỗi trường 01 em)

- Học sinh đạt giải nhất quốc gia

- Học sinh đạt giải các kỳ thi quốc tế.

- Học sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi tuyển sinh Đại học.

2. Phạm vi giải thưởng

- 64 Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh, Thành phố ( trên 2000 trường PTTH trên toàn quốc)

- 135 Trường Đại học, Học viện

3. Hồ sơ xét giải thưởng

- Đối với học sinh học tại các trường PTTH:

+ Đơn xin cấp giải thưởng (theo mẫu Download trên Itaexpress.com.vn và www.hoatrangnguyen.vn )

+ Phô tô bảng điểm các học kỳ gần nhất.

+ Giấy xác nhận của nhà trường

+ Được nhà trường hoặc địa phương xác nhận là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (nếu có)

4. Cơ cấu giải thưởng

4.1. Học sinh dự thi quốc tế:

+ Học sinh đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng

- 01 Bộ máy vi tính ; Giấy khen của Hội đồng giải thưởng; Kỷ niệm chương của Giải thưởng; Tặng 

phẩm của Ban Tổ chức

+ Học sinh là thành viên đội tuyển thi quốc tế (không đạt giải)

- Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ/ 01 học sinh; Giấy khen của Hội đồng giải thưởng; 

Tặng phẩm của Ban Tổ chức;

4.2. Học sinh đạt giải nhất Quốc gia

- Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 2.000.000 VNĐ/ 01 học sinh; Giấy khen của Hội đồng giải thưởng; 

Kỷ niệm chương của Giải thưởng; Tặng phẩm của Ban Tổ chức

4.3. Học sinh đạt thủ khoa đầu vào các trường Đại học, Học viện

- Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ/ 01 học sinh; Giấy khen của Hội đồng giải thưởng; 

Kỷ niệm chương của Giải thưởng; Tặng phẩm của Ban Tổ chức



4.4. Học sinh xuất sắc nhất các trường PTTH

- Giải thưởng trị giá bằng tiền mặt: 1.000.000 VNĐ/ 01 học sinh; Giấy khen của Hội đồng giải thưởng; 

Tặng phẩm của Ban Tổ chức

Ghi chú: Tối đa mỗi em chỉ nhận được 02 giải thưởng cao nhất (nếu có).

5. Tổng số giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008

STT MIỀN HCV,  BẠC, 

ĐỒNG

QUỐC TÊ

XUẤT  SẮC 

NHẤT 

PTTH

THỦ 

KHOA 

ĐẠI 

HỌC

GIẢI 

NHẤT 

QUỐC 

GIA

THÀNH 

VIÊN  ĐỘI 

TUYỂN 

QT

Tổng cộng

1 Miền Băc 18 700  65 31 2 816

2 Miền Trung 2 156 21  0 179

3 Miền Nam 2 434 32 8  476

TỔNG SỐ 22 1290 127 39 2 1480

B. BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG HOA TRẠNG NGUYÊN 2008

1. Đơn vị tổ chức:

- Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam

- Tập đoàn Tân Tạo

- Ban Tuyên Giáo Trung ương

- Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM

- Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đại học Quốc gia TP HCM

- Đại học Đà Nẵng

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo trong toàn quốc.

3. Hội đồng giải thưởng Hoa Trạng Nguyên:

3.1 Đồng Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Trần Hồng Quân, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam

3.2 Chủ tịch Hội đồng: Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo, Chủ tịch Quỹ 

ITA



3.3 Phó Chủ tịch Hội đồng: GS Hoàng Xuân Sính, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 

Chủ tịch HĐQT Đại học Thăng Long 

3.4 Phó Chủ tịch Hội đồng: TS Nghiêm Đình Vỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 

3.5 Phó Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3.6 Ủy viên Hội đồng: GS Đào Nguyên Cát, Phó Chủ tịch Hội khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên 

tập Thời Báo kinh tế Việt Nam

3.7  Ủy viên Hội đồng: GS  Văn Như Cương,  Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia, Hiệu trưởng 

trường PTTH Lương Thế Vinh

3.8 Ủy viên Hội đồng: GS.Viện sĩ  Nguyễn Cảnh Toàn, Tổng Giám đốc danh dự, Trung tâm doanh 

nhân Thế Giới

3.9 Ủy viên Hội đồng: GS.TS Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

3.10 Ủy viên Hội đồng: TS Lưu Văn Kiền, Cục phó Cục Báo chí –Bộ Thông tin và Truyền thông

3.11 Ủy viên Hội đồng: TS. Dương Xuân Bá, Phó Vụ trưởng Vụ công tác HSSV – Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

3.12 Ủy viên Hội đồng: Bà Lâm Phương Thanh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên 

Việt Nam

3.13 Ủy viên Hội đồng: TS Thái Minh Tần, Anh hùng lao động, Chủ tịch HĐQT,TGĐ Tổng Công ty 

Truyền thông đa phương tiện (VTC)

3.14 Ủy viên Hội đồng: Nhà báo Trường Giang, Chủ tịch Hội Văn hóa Vì môi trường, Tổng Biên tập 

Tạp chí Trí Tuệ

3.15  Ủy viên Hội đồng: Nhà báo Lê Xuân Sơn,  Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Ủy viên Hội 

đồng Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên

4. Đơn vị Bảo trợ thông tin

- Báo Tiền Phong

- Thời báo Kinh tế Việt Nam

- Đài truyền hình VTC ( tài trợ truyền hình trực tiếp)

- Tạp chí Trí Tuệ

- Cổng thông tin Giáo dục Việt Nam

- Trang tin điện tử Itaexpress.com.vn



- Các Đài truyền hình và Báo 64 Tỉnh,TP trong cả nước (đưa tin về sự kiện)

C. THÔNG TIN VỀ GIẢI THƯỞNG HOA TRẠNG NGUYÊN 

1. Ý nghĩa tên gọi của Giải thưởng:

“Hoa Trạng Nguyên” là biểu tượng tượng trưng cho sự thành đạt trong học hành của con người việt  

Nam chúng ta. Nó là khát vọng tự nhiên của những con người muốn được bay lên trên đôi cánh của 

TRI THỨC và SÁNG TẠO .Phẩm cách của hoa Trạng Nguyên là bất khuất trí tuệ và thầm lặng. Phải 

chăng đó cũng là phẩm cách tất thảy những ai đang muốn vươn tới một tầm trí tuệ cao.

2. Tổng quan:

Nhằm tiếp tục động viên khuyến khích tài năng trong học tập và cổ vũ phong trào rèn luyện 

phấn đấu vươn tới đỉnh cao học tập của Học sinh, sinh viên. Tập đoàn Tân Tạo phối hợp với Ban Tuyên 

Giáo TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hiệp hội 

các  trường  đại  học,  cao  đẳng  ngoài  công  lập  Việt  Nam  thiết  lập  giải  thưởng  “HOA TRẠNG 

NGUYÊN”. Giải thưởng sẽ được trao cho từng em học sinh khối các trường PTTH và sinh viên thủ 

khoa khối các trường đại học tại 64 tỉnh thành trong cả nước có thành tích học tập xuất sắc nhất trên 

nền tảng đạo đức tốt. 

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên có ý nghĩa xã hội sâu sắc được tổ chức với quy mô toàn quốc, 

dự tính giải thưởng hàng năm sẽ được triển khai tới 2500 trường PTTH và 139 trường đại học trong cả  

nước, với công tác tổ chức chuyên nghiệp, cùng với sự tham gia, cố vấn của các Bộ, Sở , Ban nghành 

Trung ương và địa phương

Đồng thời được sự ủng hộ cao từ phía các cơ quan: Công văn số 1877-CV/BTGTW của Ban 

Tuyên Giáo TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn 4002/BGDĐT-CTHSSV ngày 08/05/2008 cử 

lãnh đạo Bộ tham gia vào hội đồng giải thưởng và Ban Tổ chức. Công văn số 259/TWĐTN của Bí thư  

Thứ nhất Trung ương Đoàn, Công văn của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và các  

trường đăng cai sự kiện ở các Khu vực đã khẳng định cơ sở pháp lý cho chương trình.  

3. Mục đích ý nghĩa:

Thực tiễn phong trào học tập sôi nổi đòi hỏi cần có một hình thức khen thưởng tương xứng. 

Nhu cầu của thời đại là ngày càng phải có nhiều nhân tài. Nhân tài là nguyên khí của quốc gia là động 

lực cho yêu cầu của mọi sự phát triển.

Chương trình Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên được tổ chức hàng năm với mong muốn kết nối, 

tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.



Tôn vinh, khen thưởng kịp thời học sinh giỏi nhất các trường PTTH đã phấn đấu đạt kết quả 

học tập xuất sắc, và các thủ khoa.

Cổ vũ phong trào thi đua học tập, rèn luyện và phát triển tài năng trong học sinh, sinh viên.

Phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương những gương sinh viên, học sinh vượt khó học giỏi.

Giải thưởng đánh dấu sự nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ Việt  

Nam hôm nay, đồng thời khuyến khích thanh niên, học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi, tiếp thu tiến 

bộ khoa học kỹ thuật phục vụ đất nước.

4. Thông tin về đơn vị tổ chức và tài trợ

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp  Tân Tạo (ITACO) được thành lập  theo Giấy phép số: 

3192/GP-TLDN ngày 04/12/1996 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Công ty là chủ đầu 

tư Khu công nghiệp Tân Tạo. ITACO, tên gọi khác là ITA GROUP, đã hoạt động hơn 11 năm, có 20 

công ty thành viên hoạt động trong các ngành công nghiệp khác nhau. ITA GROUP hiện nay là một tập 

đoàn phát triển hạ tầng và các khu công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, thành công của tập đoàn đã được 

chứng minh qua rất nhiều dự án và khu đô thị trên khắp cả nước. ITACO đã giành được rất nhiều thành  

công trong hoạt động sản xuất và đầu tư. Tập đoàn đang không ngừng phát triển, mở rộng và tăng 

trưởng mạnh mẽ. Tập đoàn đã tạo công ăn việc làm ổn định cho ít nhất 70,000 lao động và mục tiêu 

trong 5 năm tới là tạo công ăn việc làm cho khoảng 100,000 lao động. ITACO đã và đang hỗ trợ phát  

triển Quận Bình Tân từ một trong những Quận nghèo nhất Thành phố HCM trở thành một Quận đóng 

góp thuế lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất Thành phố. Là một trong những công ty hàng đầu và danh  

tiếng nhất tại Việt Nam, ITACO đã vinh dự được nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam đến thăm như: Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đồng 

chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Trung ương Đảng. ITACO cũng đón tiếp các 

chuyến viếng thăm của nhiều Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ như các thượng nghị sĩ Ray Lahood và Richard 

Gephardt, và đại diên Ngân hàng Thế Giới Ông Nick Stern và nhiều lãnh đạo cấp cao của nhiều nước 

trên thế giới như Công chúa Thái Lan, Na Uy, các nhà lãnh đạo Bỉ...ITACO có đội ngũ nhân viên trên 

1000 người, trong đó nhiều người có 2 bằng đại học, học vị giáo sư và tiến sĩ của nhiều trường trong và 

ngoài nước. 

Tập đoàn Tân Tạo dang triển khai 42 dự án bao gồm: 9 khu công nghiệp với trên 22.000ares; 08 

khu đô thị mới với trên 20.000ares; Nhà máy sử lý nước có công suất 300.000 m3/ngày; Trường Đại 

học Đông Nam Á: Thuộc địa phận tỉnh Long An có diện tích 105 acres, trường được Công ty tư vấn 

thiết kế Morris Architects của Hoa Kỳ thiết kế; 02Nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Long An có công xuất  



1.200 MW & Kiên Giang có công xuất 4.400 MW với tổng vốn đầu tư khỏang 6.7 tỷ USD; Một cảng 

nước sâu cho các tàu thuyền có công suất bốc dỡ hàng hóa là 1.800.000 tấn.

* Phúc lợi xã hội: Tập đoàn Tân Tạo còn là một trong những lá cờ đầu trong các hoạt động xã hội từ 

thiện. Chỉ trong suốt 12 năm qua, Tập đoàn đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng, Chỉ trong 4 (2005-2008), 

Tập đoàn đã đóng góp gần 49 tỷ đồng để xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa tình thương, 1000 căn 

nhà ổ chuột tại U Minh, xây dựng trường học, trường mẫu giáo để tặng cho các địa phương nghèo, 

tham gia tích cực vào hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt,… trong nước và ở các nước bạn 

như Lào, Campuchia. Song hành với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, tiếp tục ý tưởng và tâm nguyện 

tiến hành các hoạt động xã hội, ngày 30/9/2007 Tập đoàn quyết định sang lập 3 quỹ từ thiện xã hội ITA 

đã tổ chức Lễ ra mắt các Quỹ từ thiện (gọi tắt là ITA_s), và trao tiền tài trợ đợt đầu tiên tại Nhà Hát 

Lớn Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. 

Lời phát biểu của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết:

“Rất cảm ơn Tập Đoàn Tân Tạo, những người luôn ủng hộ cho đất nước của chúng ta, cho  

xã hội của chúng ta. Không chỉ tại Viêt Nam, lãnh đạo của Tập Đoàn Tân Tạo chia sẻ lợi nhuận  

của họ và đóng góp môt khoản tiền rất lớn để giúp cả người dân ở Lào, Campuchia.... Họ khiến  

chúng ta rất tự hào!”
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