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Ngày 14-9, lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008 khu vực phía Nam đã diễn ra tại 

TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 

Thành ủy TP Hồ Chí Minh. 

Giải thưởng được lập bởi Tập đoàn Tân Tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục 

& Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng  

ngoài công lập Việt Nam, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, đồng 

thời cổ vũ phong trào rèn luyện phấn đấu vươn tới đỉnh cao của học sinh, sinh viên.

Trong số gần 1.500 tấm gương hiếu học trên toàn quốc, tại phía Nam (26 tỉnh, thành 

phố) có 476 em học sinh đạt các thành tích cao trong học tập như: xuất sắc nhất các trường 

PTTH, giải nhất quốc gia, đạt huy chương các kỳ thi quốc tế và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại 

học, cao đẳng 2008... đã được tôn vinh trong dịp này. GS.TS Trần Hồng Quân, Nguyên Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng cho biết: “Hoa Trạng Nguyên” là biểu 

tượng tượng trưng cho sự thành đạt trong học tập của con người Việt Nam. 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 2.500 trường PTTH và 139 trường Đại học trong cả 

nước. 

Trước đó, tối 13-9 tại KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra Đêm hội 

Hoa Trạng Nguyên với sự tham gia giao lưu, biểu diễn văn nghệ của hơn 400 đóa Hoa Trạng 

Nguyên đại diện cho cả nước với các tân sinh viên của TP Hồ Chí Minh.
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