
chào hà, đã 1 năm từ ngày đạt được 
ngôi vị á hậu trong cuộc thi imiss 
thăng long 2009, công việc, học tập, 
cuộc sống của hà có thay đổi gì?

mình có một kỉ niệm nho nhỏ, đó là 
sau khi tham gia cuộc thi về, đôi lúc vào 
trường hà có nghe mọi người nói to 
nhỏ về mình, cũng hơi ngại chút nhưng 
sau rồi cũng trở lại như bình thường.

công việc và học tập của hà không xáo 
trộn nhiều, vì hà luôn cố gắng giữ cân 
bằng trong cuộc sống. hiện tại hà đang 
là huấn luyện viên của một lớp thể dục 
nghệ thuật tại trường thể thao thiếu 

niên 10-10. các em vẫn còn bé nhưng 
rất có ý thức tập luyện, giải vừa rồi tại 
trung tâm huấn luyện Quốc gia các em 
đã đạt 1 huy chương bạc. hà thấy rất tự 
hào.

gia đình, bạn bè không bao giờ thay đổi 
đối với hà. cuộc thi giúp hà nhận ra giá 
trị thật sự, và trân trọng họ nhiều hơn, vì 
nếu không có bạn bè và người thân bên 
cạnh cổ vũ thì hà sẽ không có những 
thành công như ngày hôm nay.

hà có thể chia sẻ một chút về kỉ niệm 
sâu sắc nhất của mình  trong cuộc thi 
imiss thăng long 2009? gần 1 năm 

đã qua, khi nhìn lại hà  có cảm giác 
luyến tiếc điều gì không?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất là đợt thi imiss 
cũng là đợt mà hà phải tham gia cuộc 
thi nghiệp Vụ sư phạm do trường cử đi. 
cả 2 cuộc thi đều rất quan trọng nhưng 
lịch lại trùng nhau nên việc đi lại rất vất 
vả. có hôm, hà đã từ thái nguyên về hà 
nội để tổng duyệt cho imiss, sau đó lại 
lên thái nguyên ngay buổi tối để dự lễ 
công diễn. nhưng hà đã hoàn thành 
xuất sắc cả 2 cuộc thi và không cảm 
thấy luyến tiếc điều gì.

hà  quan niệm thế nào là "người của 
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công chúng"? 

theo hà, người của công chúng là 
người đang tham gia vào một lĩnh vực 
nào đó mà công chúng đang quan tâm 
và cống hiến hết mình vì công chúng. 
Khi làm người của công chúng, mình 
luôn phải giữ một hình ảnh đẹp trong 
mắt mọi người.

Sau cuộc thi, điều lớn nhất hà nhận 
được là gì? hà cảm thấy thế nào khi 
trở thành người nổi tiếng? 

cuộc thi này đã mang lại cho hà rất 
nhiều, đặc biệt là sự tự tin và cơ hội để 
thể hiện chính mình, cơ hội được giao 
lưu học hỏi từ rất nhiều người bạn mới.

tuy nhiên, hà không bao giờ nghĩ là 
người nổi tiếng cả. nhớ lại thời vận 
động viên, hà đã từng vấp ngã một lần, 
Khi đó, hà cảm thấy rất buồn vì mình đã 
phụ công của mọi người và khán giả, 
nên tự bản thân chưa bao giờ dám coi 
mình là người nổi tiếng. có chăng chỉ là 
người của công chúng. hà luôn tự nhủ 
mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa 
để không phụ sự mong đợi của mọi 
người.

theo hà, hoa khôi sinh viên hà nội 
có gì khác biệt so với rất nhiều các 
cuộc thi sắc đẹp khác được tổ chức 
rầm rộ trong thời gian gần đây?

hoa khôi sinh viên hà nội là một cuộc 
thi rất đặc biệt, chưa từng có tiền lệ, 
năm hà thi là lần đầu tiên được tổ chức 
để gắn kết sinh viên trên địa bàn thủ đô. 

imiss thăng long có phần thi “nhân trắc 
học” rất hay, độc đáo và sáng tạo. Không 
chỉ là những chỉ số vật lí về cơ thể con 
người, phần thi đòi hỏi người tham gia 
có vốn kiến thức đa chiều về cuộc sống, 
không mang tính gò bó sách vở. ban 
đầu, khi mới nghe nói đến vòng thi này, 
hà cũng như các thí sinh khác đều cảm 
thấy hồi hộp, lo lắng mình không vượt 
qua được. nhưng sau khi trải nghiệm, 
được tiếp xúc với những chuyên gia 
hàng đầu, hà nhận thấy ai cũng trở nên 
thoải mái, tự tin hơn, học hỏi được thêm 
rất nhiều điều thú vị. Đây cũng là một kỉ 
niệm đáng nhớ trong cuộc thi này.

hà có theo dõi hoa khôi sinh viên hà 
nội 2010 không? Đôi điều hà muốn 
nhắn gửi đến những thí sinh imiss 
năm nay? 

cuộc thi năm nay, hà theo dõi từ thời 
gian đầu. So với năm 2009, số lượng thí 
sinh năm nay đông hơn, có rất nhiều 
bạn xinh đẹp và tài giỏi. là người đi 
trước, hà có 1 điều nhắn nhủ tới các bạn 
thí sinh rằng: hãy luôn luôn thoải mái và 
tự tin là chính mình, thì điều kì diệu sẽ 
đến với các bạn. chúc cuộc thi năm nay 
thành công rực rỡ.

Dự định của hà  trong tương lai là gì?

hà sẽ hoàn thành tốt năm cuối cùng, 
thi tốt nghiệp ra trường, huấn luyện 
thật tốt các em nhỏ để các em trở thành 
những vận động viên đỉnh cao cho đất 
nước, và một ước mơ nữa là trở thành 
nhà thiết kế thời trang.

cảm ơn hà về cuộc phỏng vấn. chúc 
bạn sẽ thành công hơn nữa và luôn 
tự tin là chính mình!

hương trà

 ảnh: datssmiel

hoA KhÔi Sinh Viên hà nội 2010 Khởi Động ấn tượng
Sau khi công bố danh sách top 100, sáng 19/6 vừa qua, tại hội trường ĐhQg đã 
diễn ra buổi gặp mặt thí sinh. bất chấp cái nắng mùa hè oi bức như đổ lửa, 100 
gương mặt, 100 phong cách hội tụ. imissthanglong 2010 chinh thuc khoi dong.

Sau khi chia thành 5 nhóm, các thí sinh kết thân với nhau rất nhanh. imiss thăng 
long không chỉ là một cuộc thi, mà  da  thực sự trở thành nhịp cầu giao lưu, kết 
nối con người.

các thí sinh sẽ tham gia tất cả các hoạt động theo nhóm cho đến đêm chung kết.
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