
Thưa quý phụ huynh, quý đồng nghiệp, quý quan khách và các bạn tân sinh viên 

thân mến, 

Tôi xin gởi lời chào đến toàn thể quý vị, các bạn sinh viên, quý phụ huynh, đồng 

nghiệp và các khách quý đến từ các doanh nghiệp và đơn vị trong và ngoài nước có 

mặt tại đây để tham dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.  

 

Chắc hẳn ai trong chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay đều cảm thấy phấn khởi 

khi bắt đầu năm học mới vì nhiều lý do khác nhau, và tôi cũng vậy. Trong vài 

tháng qua, đã có nhiều thông tin rối nhiễu làm ảnh hưởng đến Trường Đại học Hoa 

Sen, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết và ý chí kiên định của tập thể giảng viên, 

nhân viên, Trường Đại học Hoa Sen đã vượt qua cơn sóng gió và mọi hoạt động 

vẫn đang đi đúng với định hướng phát triển của nhà trường. Năm học 2014-2015 

còn là năm học đặc biệt ý nghĩa vì đây là năm bản lề giữa hai giai đoạn thực hiện 

chiến lược phát triển 2010-2020. Chúng ta đã sơ kết một bước và cuối năm 2014 sẽ 

có Hội thảo quản lý đợt 2 để cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 

2015-2020. Tôi mong quý đồng nghiệp và các tân sinh viên, những thành viên mới 

của cộng đồng Hoa Sen sẽ quan tâm cùng suy nghĩ và hành động với toàn trường. 

 

Giáo dục đúng nghĩa  phải giúp con người phát triển về nhiều mặt: thể chất, đạo 

đức, trí tuệ, và xã hội. Trong một thế giới luôn có sự biến chuyển và không thể dự 

đoán trước điều gì thì thách thức của giáo dục đại học nói chung là phải giúp người 

học phát huy tối đa năng lực tư duy và sáng tạo, biết nắm bắt và tận dụng tối đa các 

cơ hội và ưu thế cạnh tranh. Riêng đối với Việt Nam, giáo dục đại học còn đối mặt 

thêm một thách thức nữa là đào tạo thanh niên trở thành người có nhân cách tốt, 

sống tử tế, ngay thẳng và chính trực. Các tân sinh viên bước vào Trường Đại học 

Hoa Sen năm nay hầu hết sẽ tốt nghiệp vào năm 2018. Các bạn sẽ phải sẵn sàng để 



ứng phó với muôn vàn tình huống khó khăn trong công việc. Tôi mong các bạn chú 

ý học cách vượt qua những thất bại và kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn. Các bạn nên 

thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy cô, nhân viên nhà trường, các đối tác, 

thân hữu quốc tế, ở doanh nghiệp và cộng đồng. Và quan trọng nhất, các bạn sẽ 

không ngừng trau dồi kỹ năng và tích lũy kiến thức mới.  

 

Đại học Hoa Sen không chỉ quan tâm đến kết quả học tập trên lớp của sinh viên, 

chúng tôi còn chú trọng phát triển các mặt khác theo đúng định nghĩa  của giáo 

dục. Nhà trường cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức đa ngành vững 

chắc để các bạn trở thành những người có tư duy độc lập. Thông qua các hoạt động 

ngoại khóa và trải nghiệm học tập đa đạng, các đồng nghiệp của tôi tại Đại học 

Hoa Sen sẽ hun đúc những yếu tố về tinh thần và xã hội cho sinh viên; tăng cường 

sự tự tin và gắn kết xã hội cho họ. Các đối tác của chúng tôi tại châu Âu, Bắc Mỹ 

và Đông Á sẽ tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm giáo dục quốc tế ở nước ngoài 

với chi phí vừa phải. Đại học Hoa Sen luôn tạo điều kiện để sinh viên rèn luyện các 

kỹ năng và vận dụng được những kiến thức đã học. Môi trường học tập, nghiên 

cứu ở Hoa Sen khuyến khích sinh viên học tập và phát huy tối đa khả năng sáng 

tạo của họ. 

 

Quý phụ huynh thân mến, 

 

Thay mặt tập thể Trường Đại học Hoa Sen, tôi xin được chúc mừng thành công của 

con em quý phụ huynh khi các em đã hiện diện tại đây cùng chúng tôi để bắt đầu 

một hành trình mới với tư cách là tân sinh viên. Chúng tôi cảm kích và biết ơn khi 

quý vị đã tin tưởng gởi gắm con em của mình theo học tại Đại học Hoa Sen. Trong 

năm học này, chúng tôi sẽ tổ chức những kênh truyền thông và cơ hội giao lưu để 



phụ huynh tham gia nhiều và sâu hơn vào các hoạt động giáo dục của nhà trường. 

Rất mong được sự hưởng ứng tích cực từ quý vị. 

 

 Đại học Hoa Sen đã định hướng phát triển trở thành trường đại học Việt Nam 

khẳng định vị thế hàng đầu về chất lượng với sự công nhận của quốc tế trong đào 

tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Không có gì ngăn cản được định hướng 

phát triển này. Tập thể giảng viên, nhân viên Trường Đại học Hoa Sen và bản thân 

tôi cam kết luôn hết sức hết lòng vì sự phát triển từng cá nhân người học, người 

dạy, từng thành viên nhà trường, và vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. 

 

Các tân sinh viên yêu quý, 

 

Cuộc hành trình kéo dài 3 đến 4 năm bắt đầu từ hôm nay chắc hẳn sẽ không phải là 

một cuộc dạo chơi vui vẻ đối với các em. Một vài em sẽ lóe sáng. Tuy nhiên, các 

bạn phải hiểu rõ ngày nay, khoa học kỹ thuật và tiếng Anh có ảnh hưởng lớn đối 

với môi trường làm việc và học tập của chúng ta. Các em có thể không phải là 

người xuất sắc nhất trong lớp, nhưng sự cần cù kiên trì của em và khả năng nắm 

vững được khoa học công nghệ và tiếng Anh sẽ đem lại thành công trong tương lai. 

Với tư cách là một sinh viên Hoa Sen, các em phải thể hiện tinh thần tích cực và 

chủ động. Tại đây, các em sẽ có được sự tôn trọng và dân chủ. Nhưng sự tôn trọng 

này chỉ có thể có được khi các em thể hiện sự tôn trọng dành cho những người 

khác, từ nhân viên bảo vệ, nhân viên phục vụ cho đến các giảng viên.  

 

Tôi chúc các sinh viên được thành công. 


