
Thân gửi các anh chị cựu sinh viên Hoa Sen 

 

Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta khi buổi họp mặt Cựu sinh viên Hoa Sen lần 

thứ 2 tại trụ sở chính 08 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM đã diễn ra thành công tốt đẹp khi có gần 50 

cựu sinh viên Hoa Sen các khóa cùng đại diện quý doanh nghiệp đã dành thời gian quý báu về tham dự 

đông đủ. Thay mặt Ban tổ chức chương trình, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả các anh chị 

cựu sinh viên, Ban giám hiệu, đại diện các phòng ban của trường ĐH Hoa Sen đã tham gia (phòng 

Truyền thông, Đào tạo, Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm đào tạo, khoa Khoa học và Công nghệ…) và thân 

chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như luôn thành công trong công việc. 

 

Buổi họp mặt ngày hôm nay đã đem đến thành công ngoài mong đợi của Ban tổ chức khi chúng tôi được 

gặp lại những anh chị cựu sinh viên những khóa đầu tiên của Hoa Sen khi trường còn mang tên gọi 

Trường Tin học quản lý Hoa Sen. Những anh chị từ khóa QL91, QL 92, QL95... sau bao thời gian xa 

cách vẫn giữ liên lạc với nhà trường và tham dự đông đủ, mang đến không gian thân tình và ấm áp của 

tình bạn bè, tình thân hữu, tình đồng nghiệp cũng như là cơ hội giao lưu, trao đổi giữa các doanh nghiệp 

do sinh viên Hoa Sen làm chủ hay đang công tác. 

 

Ban chủ nhiệm CLB Cựu sinh viên Hoa Sen hy vọng tiếp tục nhận được thông tin liên lạc của quý anh chị 

cũng như những góp ý để hoàn thiện hơn về cơ cấu tổ chức cũng như nhân rộng mạng lưới cựu sinh 

viên khắp các tỉnh thành, không chỉ là Tp.HCM, để nâng cao tinh thần đoàn kết giữa sinh viên Hoa Sen 

các khóa cũng như theo đuổi những hoạt động từ thiện, đóng góp sức mình cho những người kém may 

mắn hơn trong cuộc sống. 

 

Rất mong quý anh chị dành thời gian đánh giá công tác tổ chức của buổi họp mặt hôm nay để CLB Cựu 

sinh viên hoàn thiện hơn các hoạt động của mình trong thời gian sắp tới. Vui lòng feedback ý kiến của 

anh chị tại đây 

 

Một lần nữa, xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến quý anh chị và kính chúc mọi người năm mới An khang - 

Hạnh phúc 

TM.CLB Cựu sinh viên 

Nguyễn Trọng Duy 

 

https://docs.google.com/a/hoasen.edu.vn/forms/d/1ZUsDIjMXJUT5zNTrlal8U-trnAXe0pagHeJzQC88rnM/viewform

