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I. Giới thiệu: 

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên là giải thưởng dành cho những tài năng trẻ, những tấm 

gương vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập và đạt thành tích xuất sắc, giải thưởng không 

chỉ mang ý nghĩa tôn vinh, mà sau giải thưởng, các Hoa Trạng Nguyên đã cùng nhau tập 

hợp dưới một mái nhà chung là nơi gắn kết các thế hệ hoa trạng nguyên, nơi các bạn 

chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống hay cùng nhau khởi xướng, thực 

hiện các dự án hỗ trợ giáo dục, hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng.

Để hỗ trợ cho bạn đọc về các thông tin về giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, chúng tôi xin 

giới thiệu đến các bạn “ Thư mục Hoa Trạng Nguyên 2008-2013”. Thư mục tập hợp các 

bài viết về giải thưởng Hoa Trạng Nguyên từ năm 2008 đến năm 2013, được sắp xếp 

theo chữ cái nhan đề của các tài liệu. 

Thông tin của các tài liệu được mô tả như: nhan đề, tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản,  

năm xuấ bản, số trang và tài liệu kèm theo. 

II. Nội dung tài liệu: 

1. Hoa Trạng Nguyên năm 2008: 

1. “Hoa Trạng Nguyên” cho những người trẻ xuất sắc / Quảng Dân. - Hà Nội. : Báo 

Dân Trí, 2008. - 3p. 

Tóm tắt: Gương mặt tươi rói, thông minh, hay cười đùa là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc 

với các bạn trẻ được giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm nay. Họ đều có chung sự nỗ 

lực thầm lặng, vượt khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập. Bài viết về một số Hoa 

Trạng Nguyên tiêu biểu vượt khó của Hoa Trạng Nguyên 2008. 

Xem tại đây 

2. Thông cáo báo chí Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2008  / Bộ Giáo dục và Đào tạo 

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1003


. - Hà Nội. : Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2008. - 7p.

Tóm tắt:  Thông cáo báo chí về việc: "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".

Xem tại đây 

3. Tôn vinh 476 Hoa Trạng Nguyên các tỉnh phía Nam / Thông Tấn Xã Việt Nam . - 

Hà Nội. : Thông Tấn Xã Việt Nam, 2008. - 1p. 

Tóm tắt: 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.

Xem tại đây 

4. Trao giải “Hoa trạng nguyên” khu vực miền Trung - Tây Nguyên / La Giang. - 

TP. Hồ Chí Minh. : Báo Tiền Phong, 2008. - 2p.

Tóm tắt: Ngày 21 tháng 09, 197 học sinh, sinh viên của 9 tỉnh, thành phố khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng “Hoa trạng nguyên” 

năm 2008 diễn ra tại TP. Đà Nẵng.

Xem tại đây 

5. Trao giải thưởng Hoa Trạng nguyên 2008 / Quang Thành. - TP. Hồ Chí Minh. : Báo 

Tiền Phong, 2008. - 2p. 

Tóm tắt:  Ngày 7/9/2008, tại Hà Nội, Tập đoàn Tân Tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo 

T.Ư, Bộ GD&ĐT, T.Ư Đoàn, ĐH Quốc gia Hà Nội và Hiệp hội các trường ĐH, CĐ 

ngoài công lập đã tổ chức lễ trao giải thưởng Hoa Trạng nguyên 2008.

Xem tại đây 

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1012
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1011
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1009
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1008


2. Hoa Trạng Nguyên 2009: 

6. 17 học sinh, tân sinh viên ĐHQGHN được trao giải Hoa Trạng nguyên năm 2009 

/ Minh Trường. - Hà Nội. : Diễn đàn tài năng trẻ Việt Nam, 2009. - 8p. 

Tóm tắt: 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. Trong đó có 17 học sinh, tân sinh viên ĐHQGHN được trao giải Hoa 

Trạng nguyên năm 2009.

Xem tại đây 

7. Hoa Trạng Nguyên đồng hành mùa thi / Nguyễn Hà. - Hà Nội. : Báo Mới, 2009. - 

2p. 

Tóm tắt:  Chương trình “Hoa Trạng Nguyên đồng hành mùa thi” đã giải  đáp những 

vướng mắc trong ôn luyện và làm bài thi của học sinh trong kì thi Đại học-Cao đẳng sắp 

tới thông qua giao lưu và gặp gỡ với các Hoa Trạng Nguyên 2008.

Xem tại đây 

8. Tôn vinh 608 Hoa Trạng Nguyên khu vực phía Nam / T. Hà. - TP. Hồ Chí Minh. : 

Báo Sài Gòn Giải phóng, 2009. - 2 p.

Tóm tắt: Chiều 27-9, lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2009 tôn vinh 608 học sinh 

– sinh viên 26 tỉnh, TP khu vực phía Nam đã diễn ra tại Hội trường ĐH Quốc gia 

TPHCM. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy 

TPHCM; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TPHCM.

Xem tại đây 

9.  Trao Giải  thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2009 khu vực Miền Trung -  Tây 

Nguyên / Thông Tấn Xã Việt Nam . - Hà Nội. : Thông Tấn Xã Việt Nam, 2009. - 2 p.  

Tóm tắt: Ngày 4-10, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn Tân Tạo (nhà tài trợ) tổ chức 

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1010
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1004
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1000


Lễ trao Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2009 khu vực miền trung - Tây Nguyên 

cho 195 học sinh, sinh viên của chín tỉnh, thành phố khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Xem tại đây 

10. Trao giải và tôn vinh 852 Hoa Trạng Nguyên khu vực phía Bắc / Thông Tấn Xã 

Việt Nam. - Hà Nội. : Báo Tiền Phong, 2009. - 2 p. 

Tóm tắt: Sáng 13/9, tại Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra Lễ trao giải thưởng và tôn vinh 

852 Hoa Trạng Nguyên 2009 của 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Có sự tham gia 

của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Xem tại đây 

11. Vinh danh những "Hoa trạng nguyên" của đất nước / ITA press. - Long An. : 

Trường Đại học Tân Tạo, 2009. - 2p. ;

Tóm tắt: Sáng 13.9, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng "Hoa 

trạng nguyên 2009" khu vực phía bắc . Giải thưởng "Hoa trạng nguyên" do Tập đoàn 

Tân Tạo sáng lập và phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung Ương, Bộ Giáo dục đào tạo, 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hiệp hội các trường ĐH - CĐ ngoài công lập 

VN tổ chức, và đây là năm thứ hai liên tiếp giải thưởng được trao với mong muốn kết 

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

Xem tại đây 

12. Xét chọn trao giải thưởng ''Hoa trạng nguyên''  / Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà 

Nội. : Bộ Giáo dục và đào tạo, 2009. - 2p. ;

Tóm tắt: Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gởi đến các Sở, trường đại học, học viện 

trong việc tuyển chọn các học sinh, sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận giải thưởng Hoa Trạng 

Nguyên 2009.

Xem tại đây

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1017
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/249
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1014
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1013


3. Hoa Trạng Nguyên năm 2010: 

13. 125 Hoa Trạng Nguyên tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết / Đức 

Phường, Thanh Hào - Hà Nội. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2010. - 5 p. 

Tóm tắt: 125 Hoa Trạng nguyên tiếp kiến Chủ tịch nước Ngày 22/8/2010, tại Phủ Chủ 

tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi tiếp và trò chuyện thân mật với 125 

Hoa Trạng nguyên đại diện cho 1793 Hoa trạng nguyên của năm 2010 trong cả nước.

Xem tại đây

14. Đẹp mãi những bông Hoa Trạng / Bích Thủy. - Hà Nội. : Diễn đàn tài năng trẻ Việt 

Nam, 2010. - 4p. ;

Tóm tắt: Lễ trao giải Hoa trạng nguyên được tổ chức hằng năm là nơi hội tụ những tài 

năng kiệt xuất, kết tinh trí tuệ và nhân cách cao đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại.  

Cùng với học bổng của trường Đại học Tân Tạo (nhà tài trợ chính), giải thưởng Hoa 

Trạng Nguyên 2010, sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của các 

em học sinh sinh viên xuất sắc trên cả nước, những người đã đem niềm tự hào, vinh dự 

về cho đất nước, quê hương và bản thân các em trong năm 2010.

Xem tại đây 

15. Hơn 900 học sinh phía Nam nhận giải Hoa trạng nguyên 2010 / Điền Hà. - Hà 

Nội. : Báo Dân Trí, 2010. - 2p. 

Tóm tắt: Sáng 17/8, tại Long An diễn ra lễ trao giải Hoa trạng nguyên năm 2010 dành 

cho học sinh xuất sắc nhất khu vực phía Nam. Trong đợt này, hơn 900 học sinh ở 33 

tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam đã nhận giải Hoa trạng nguyên năm 

2010. 

Xem tại đây

16. Lễ khánh thành trường đại học Tân Tạo và trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 

năm 2010 / Trường Đại học Tân Tạo. - Đồng Nai. : Phòng Giáo Dục Trung Học Tỉnh 

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1006
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/215
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1001


Đồng Nai, 2010. - 3p. ;

Tóm tắt: Lễ khánh thành trường đại học Tân Tạo và trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 

năm 2010

Xem tại đây

17. Outstanding students honoured / VNS. - Đồng Nai. : Hà Nội times, 2010. - 3p. ;

Tóm tắt:  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết  trao cho 852 sinh viên tại  27 tỉnh giải 

thưởng Hoa Trạng Nguyên năm học 2008-2009. 

Xem tại đây

18. President Triet honours nations top students / Công ty Cổ phần Công nghệ EPI. - 

Hà Nội. : Báo mới, 2010. - 2p. ;

Tóm tắt:  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao giải cho 852 sinh viên đến từ 27 

thành phố phía Bắc và các tỉnh. Đại diện cho một tổng số 1.655 sinh viên toàn quốc 

những người có điểm thi cao nhất trong các trường trung học, đã giành giải thưởng trong 

các cuộc thi quốc gia và huy chương trong các cuộc thi Olympic khoa học quốc tế, các 

thủ khoa trong các trường đại học. 

Xem tại đây

19. Thông cáo báo chí Công bố kết quả trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2010  / 

Tập Đoàn Tân Tạo. - Long An. : Tập đoàn Tân Tạo, 2010. - 4p.

Tóm tắt: Thông cáo báo chí về việc: “Tôn vinh 1793 học sinh đạt thành tích cao trong 

học tập: xuất sắc nhất các trường THPT, giải nhất quốc gia, đoạt huy chương trong các 

kỳ thi Olympic Quốc tế và thủ khoa các trường đại học, học viện năm 2011.

Xem tại đây

20. Trường Đại học dành cho Hoa Trạng Nguyên / H. Giang. - Tp. Hồ Chí  Minh. : 

Báo Pháp Luật Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 2p. ;

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1007
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/45
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/232


Tóm tắt: Ngày 10/8 trường Đại học Tân Tạo sẽ chính thức khánh thành, đây sẽ là trường 

Đại học dành cho những Hoa Trạng Nguyên. 

Xem tại đây

21. Vinh danh gần 1.800 Hoa Trạng Nguyên năm 2010 / Nguyễn Anh. - TP. Hồ Chí 

Minh. : Báo VietNamPlus, 2010. - 2p. 

Tóm tắt: Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2010 tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra trong ‘"Đêm 

hội Hoa Trạng Nguyên 2010” vào tối 21/8/2010 và Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2010 

diễn ra vào 10h sáng 22/8/2010 tại Hội trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây được xem 

là lần trao giải có ý nghĩa vì đã kịp thời vinh danh các Hoa Trạng Nguyên trước thềm 

Đại lễ 1000 năm và cũng là dịp ý nghĩa để các em học sinh xuất sắc của Việt Nam được 

báo cáo thành tích học tập và rèn luyện với các cấp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Xem tại đây

22. Vinh danh Hoa Trạng Nguyên 2010 / Hiếu Nguyễn. - TP. Hồ Chí Minh. : Gia đình 

và Thời đại, 2010. - 2 p. 

Tóm tắt:  Hôm nay (22/8), khoảng 800 học sinh đoạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng 

quốc gia, các em thủ khoa của các trường đại học, phổ thông trung học đến từ 30 tỉnh 

thành phố 2 miền Bắc và Trung đã cùng tụ hội tại Lễ trao giải Hoa trạng nguyên 2010 

diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã đến tham dự và trao giải.

Xem tại đây

4. Hoa Trạng Nguyên 2011: 

4.1. Bài viết: 

23. Gần 1.800 học sinh, sinh viên nhận giải thưởng Hoa Trạng nguyên / Trần Quang 

Túy. - Long An. : Trường Đại học Tân Tạo, 2011. - 2p. ;

Tóm tắt: Trường đại học Tân Tạo thuộc Tập đoàn Tân Tạo tổ chức trao Giải thưởng Hoa 

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1016
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1015
http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25


Trạng Nguyên 2011 cho gần 1.800 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học 

tập.

Xem tại đây 

24. Lấp lánh hoa trạng nguyên / Ngọc Khánh. - Hà Nội. : Báo Giáo dục & Thời đại, 

2011. - 2p.;

Tóm tắt: Thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên 2011 

tại trường Đại học Tân Tạo.

Xem tại đây

25. Tôn vinh gần 800 Hoa trạng nguyên khu vực phía Nam năm 2011 / Lê Phương . 

- Long An. : Trường Đại học Tân Tạo, 2013. - 2p. ; 

Tóm tắt: Ngày 18/9/2011, 755 học sinh đến từ 33 tỉnh, thành ở khu vực miền Nam và 

miền Trung được tôn vinh trong lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm nay tổ chức 

tại Đại học Tân Tạo.

Xem tại đây

4.2. Video: 

26. [Video] Tiết mục múa (Cây đa quán dốc, Quạt giấy) Lễ trao giải thưởng Hoa 

Trạng Nguyên 2011 / Trường Đại học Tân Tạo. - Long An. : Trường Đại học Tân Tạo, 

2011. : 2 flv. 

Tóm tắt: Video 2 tiết mục múa trong lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2011 được 

tổ chức tại Trường Đại học Tân Tạo trong niên khóa đầu tiên.

Xem tại đây

27. [Video]Lễ Trao giải thưởng Hoa Trang Nguyên và khai giảng năm học 2011-

2012 / Trường Đại học Tân Tạo. - Long An. : Trường Đại học Tân Tạo, 2011. : 1 flv.

Tóm tắt: Lễ phát phần thưởng Hoa Trạng Nguyên 2011 tại Trường Đại học Tân Tạo.
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Xem tại đây

5.  Hoa Trạng Nguyên 2012: 

5.1. Bài viết:

28. Gặp “Hoa Trạng nguyên” cực giỏi môn Tin học / Phạm Oanh. : Hà Nội. : Báo 

Dân Trí, 2012. - 3p. 

Tóm tắt: Trong số những gương mặt tiêu biểu nhận giải thưởng Hoa Trạng nguyên năm 

2012, Vũ Đình Quang Đạt gây ấn tượng mạnh với bảng thành tích “khủng” mình đã đạt  

được ở bộ môn Tin học. Năm 2009, Vũ Đình Quang Đạt giành giải Khuyến khích về 

giải toán trên máy tính cầm tay toàn quốc và giải Nhất Tin học trẻ toàn quốc. Năm 2010, 

cậu bạn đoạt giải Ba về giải toán trên máy tính cầm tay toàn quốc và giải Nhất học sinh 

giỏi quốc gia Tin học năm 2010. Năm nay, Đạt rinh Huy chương Bạc Olympic Tin học 

quốc tế vừa diễn ra tại Ý.

Xem tại đây

29. Tân Tạo trao giải cho 999 Hoa Trạng Nguyên / Quỳnh Anh. - Long An. : Trường 

Đại học Tân Tạo, 2012. - 2p. ;

Tóm tắt: 999 em học sinh xuất sắc sẽ được nhận giải thưởng  " Hoa Trạng Nguyên" diễn 

ra ngày 30/9 tại ĐH Quốc gia Hà Nội.

Xem tại đây

30. Trao 421 giải Hoa trạng nguyên cho học sinh, sinh viên / Quốc Việt. - Tp. Hồ Chí 

Minh. : Pháp Luật, 2012. - 1p. ;

Tóm tắt: Sáng 16-9, Trường ĐH Tân Tạo đã tổ chức khai giảng năm học mới 2012-2013 

và trao giải thưởng Hoa trạng nguyên cho 421 học sinh, sinh viên xuất sắc của 33 tỉnh, 

thành khu vực phía Nam.

Xem tại đây
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5.2. Video: 

31. [Video] Tổng hợp Đêm hội Hoa Trạng Nguyên 2012 (P1,P2,P3,P4) / Trường Đại 

học Tân Tạo. - Long An. : Trường Đại học Tân Tạo, 2012. : 4 flv. 

Tóm tắt:  Video về đêm hội Hoa Trạng Nguyên 2012 được tổ chức tại Trường Đại học 

Tân Tạo.

Xem tại đây

32. [Video] Tổng hợp Đêm hội Hoa Trạng Nguyên 2012 (P1,P2,P3,P4) / Trường Đại 

học Tân Tạo. - Long An. : Trường Đại học Tân Tạo, 2012. : 7 flv. 

Tóm tắt: Video về đêm hội Hoa Trạng Nguyên 2012 được tổ chức tại Trường Đại học 

Tân Tạo.

Xem tại đây

6. Hoa Trạng Nguyên 2013: 

6.1. Bài viết: 

33. Độc đáo lớp học Hoa Trạng Nguyên / Phí Thị Thu Hằng. - Hà Nội. : Báo Sống trẻ, 

2013. - 4p. ;

Tóm tắt: Thông tin về việc tổ chức lớp học Hoa Trạng Nguyên. Lớp học là cơ hội để các 

Hoa Trạng Nguyên chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng học tập tới các em học sinh 

Phổ thông từ lớp 10 tới lớp 12 và là nơi gắn kết các thành viên trong học tập cũng như 

cuộc sống.

Xem tại đây

34. Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên / Trường Đại học Tân Tạo. - Long An. : Trường 

Đại học Tân Tạo, 2013. - 2p. ;

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/964
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Tóm tắt: Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên là giải thưởng thường niên, có ý nghĩa xã hội 

sâu sắc, 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 trong cả nước.

Xem tại đây

35. Hoa Trạng Nguyên - hành trình 5 năm...  / Hải Nam. - Hà Nội. : Báo Dân Trí, 

2013. - 5p. 

Tóm tắt: 5 năm cho những nỗ lực tìm kiếm, vinh danh hàng nghìn học sinh ưu tú trên 

mọi miền đất nước, cũng là 5 năm thổi bùng lên ngọn lửa khát khao tri thức, kết nối và 

tỏa sáng của những người trẻ được gọi với cái tên đặc biệt: Hoa Trạng Nguyên". Hành 

trình phát triển của Hoa Trạng Nguyên trong suốt những năm 2008 – 2013.

Xem tại đây

36. Hoa trạng nguyên thắp sáng ước mơ cho sĩ tử / Minh Vương. - Long An. : Trường 

Đại học Tân Tạo, 2013. - 3p. ;

Tóm tắt: Ảnh hưởng của clip " Thắp sáng ước mơ" với các thi sinh đai học 2013. Kinh 

nghiệm chia sẽ khi thi đai học từ các Hoa trạng nguyên các năm trước.    

Xem tại đây

37. Lễ Trao Giải Hoa Trạng Nguyên và Lễ Khai Giảng Đại Học Tân Tạo 2013  / 

Trường Đại học Tân Tạo. - Long An. : Trường Đại học Tân Tạo, 2013. - 2p. ;

Tóm tắt: Thông tin về lễ trao giải thưởng Hoa Trang Nguyên 2013 và Lễ khai giảng năm 

học 2013 - 2014 Trường Đại học Tân Tạo ngày 09/10/2013.

Xem tại đây

38. Mẫu đơn học bổng Hoa Trạng Nguyên / Trường Đại học Tân Tạo. - Long An. : 

Trường Đại học Tân Tạo, 2013. - 5p. ;

Tóm tắt: Mẫu đơn của giải thưởng Hoa Trạng Nguyên do hội đồng của giải thưởng đưa 

http://dspace.ttu.edu.vn/jspui/handle/123456789/978
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ra, dành cho những bạn đủ điều kiện nhận giải thưởng. 

Xem tại đây

39. Tổng hợp bài viết của các báo về Lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2013 

tại khu vực miền Bắc /  Huy Hà...[et.al]. - Hà Nội. : Pháp Luật...[et.al], 2013. - 8 file 

pdf. 

Tóm tắt: Tổng hợp thông tin của các báo về lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên khu 

vực miền Bắc 2013. Năm nay giải thưởng có sự tham gia của 25 tỉnh/thành từ Huế trở 

ra.

Xem tại đây

6.2. Video: 

40. [Video] Thắp lửa ước mơ / Trường Đại học Tân Tạo. - Long An. : Trường Đại học 

Tân Tạo, 2013. : 1 flv. 

Tóm tắt: Phóng sự "Thắp lửa ước mơ" ghi lại hình ảnh, những chia sẻ và kinh nghiệm 

thi cử của các Hoa Troa Trạng Nguyên thế hệ trước gửi lại cho các em, đó là một nguồn 

động lực lớn cho các em dự thi năm nay, chúc các em bình tĩnh tự tin và chiến thắng.

Xem tại đây

41. [Video] Tổng hợp Lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 2013 khu vực phía 

Nam / Kênh truyền hình VBC. - TP. Hồ Chí Minh. : Kênh truyền hình VBC, 2013. : 7 

mp4.

Tóm tắt: Trường thuật toàn bộ chương trình “lễ trao giải thưởng Hoa Trạng Nguyên 

2013” ngày 09/10/2013 tại Trường Đại học Tân Tạo.

Xem tại đây
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