
Kính thưa quý vị quan khách, quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn trẻ của 

trường Đại học Hoa Sen, 

Trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các Tân khoa – những người chủ thực 

sự của buổi lễ ngày hôm nay. 

Tôi biết các chị, các anh đã học tập, làm việc cần mẫn và ngày hôm nay công sức 

của các chị, các anh được đền đáp xứng đáng. Trong ít phút nữa đây, tên của các 

chị, các anh sẽ được trang trọng xướng lên và các chị, các anh sẽ bước lên sân 

khấu, dưới ánh đèn rực rỡ và rộn ràng tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ bạn học, quý phụ 

huynh và các vị quan khách. Các chị, các anh sẽ cảm thấy rất đỗi tự hào, một niềm 

tự hào hoàn toàn xứng đáng. Sẽ có hơn 400 bạn trẻ Hoa Sen trải nghiệm thời khắc 

quan trọng này trong đời mình; đặc biệt có 75 bạn tốt nghiệp Giỏi và 1 bạn tốt 

nghiệp Xuất sắc! Các bạn đó đang ngồi ở hàng ghế vinh dự phía dưới. Tất cả chúng 

ta hãy cho họ một tràng pháo tay thật lớn. 

(20 giây – Hiệu trưởng nhìn quanh khán phòng và vỗ tay) 

Cám ơn quý vị! 

Các bạn trẻ Hoa Sen thân mến, 

Kể từ ngày hôm nay, các bạn sẽ chính thức gia nhập vào hàng ngũ 12,000 cựu sinh 

viên học viên Hoa Sen. Cuộc đời sẽ mở rộng cánh cửa chào đón các bạn với nhiều 

con đường trước mắt. Theo thống kê năm nay, cứ mỗi 100 tân khoa Đại học Hoa 

Sen đang đứng ở đây thì có khoảng 62 người đã tìm được việc làm và sẽ bắt đầu 

công việc vào ngày mai. Trong số các bạn may mắn này, có những người đã tìm 

được công việc với mức lương lên tới hơn 15 triệu VNĐ. 

Và tôi có một thông điệp muốn nhắn gửi tới các anh chị, các bạn trẻ thân mến, 

Tôi biết các anh chị đã học tập siêng năng, làm việc chăm chỉ. Kết quả bạn có được 

hôm nay chứng tỏ điều đó. Có thể thành công đến với nhiều người dễ dàng hơn với 

một số người khác. Nhưng các anh chị đừng bao giờ ỷ lại vào những gì mình đang 

có mà phải không ngừng phấn đấu, học hỏi, phát triển bản thân, luôn ở trong tư 

thế chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với thử thách phía trước. Thử tưởng tượng như thế 



này, mỗi khi chúng ta ngừng hoàn thiện mình trong một giây thì ai đó sẽ có thêm 

một giây quý báu để bắt kịp mình. Và đây không chỉ là vấn đề giữa những người 

Việt Nam với nhau mà thôi. Vào tháng 12 năm 2015, thị trường chung ASEAN sẽ dỡ 

bỏ mọi rào cản về lãnh thổ.  Điều này có nghĩa là gì? Bạn sẽ phải cạnh tranh với 

những cử nhân đến từ Thái lan, Singapore, Miến Điện, Malaysia trong cuộc đua tìm 

kiếm việc làm và thu nhập cao. Vậy thì các anh chị hãy tự hỏi bản thân: Liệu mình 

có năng lực cần thiết cho cuộc tranh đua mở rộng ngoài biên giới quốc gia này 

chưa? 

Nhưng còn điều khác quan trọng hơn cả năng lực. Đó là thái độ và giá trị. Tôi không 

cho rằng thành công sẽ bền vững nếu như ai đó chỉ chăm chăm tạo dựng sự nghiệp 

thông qua cạnh tranh không lành mạnh và phá hoại thành quả lao động của người 

khác, hay bóc lột thực tập sinh như nô lệ. Tôi tin thành công chỉ xuất hiện và 

trường tồn với những ai hiểu được giá trị của hợp tác và tôn trọng mọi người. Có lẽ 

nhiều anh chị ở đây đã hiểu được ý tôi muốn nói là gì. Thông điệp của tôi ở đây là 

khi đối xử với mọi người, ta cần quan tâm đến bản chất là con người của họ chứ 

không phải diện mạo bên ngoài, lại càng không phải giới tính, thiên hướng tính dục 

hay gia cảnh. Chỉ khi biết cách đối xử, chúng ta mới có thể hợp tác với họ cho sự 

thành công của chính chúng ta và quan trọng hơn, cho công việc chúng ta cùng làm 

với họ. 

Với những anh chị đang còn gặp khó khăn trong quá trình tìm việc hay muốn tìm 

công việc tốt hơn, tôi cũng có đôi lời nhắn gởi các bạn. 

Có thể so với nhiều người khác, các anh chị chưa may mắn tìm thấy điều mình 

muốn, nhưng cơ hội vẫn đang ở phía trước. Nền kinh tế Việt Nam đang phải tìm 

cách vật lộn trước nhiều biến động tiêu cực và hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho 

thấy giai đoạn khó khăn này sẽ chấm dứt. Quần đảo Hoàng Sa còn nằm trong tầm 

kiểm soát của Trung Quốc. Những trận đại dịch do virus cúm gây ra vẫn đang đe 

dọa. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến cuộc sống cuả chúng ta. Do vậy, 

việc anh chị bị các vấn đề ấy ảnh hưởng cũng là lẽ thường tình. Tôi tin rằng mỗi 

người chúng ta đều có những điểm mạnh và lợi thế riêng mình đang chờ đợi được 

khai thác. Các anh chị sẽ xem xét lại những gì mình cần làm để khám phá ra 

chúng. Đó có thể là nâng cao kỹ năng công việc, hay cải thiện trình độ tiếng Anh 



hoặc tiếng Pháp của mình. Thậm chí đó có thể sẽ là những năng lực mới để thích 

nghi trong một môi trường mới. Đừng bao giờ cho rằng tình trạng khó khăn của 

mình hiện nay sẽ kéo dài mãi mãi, cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và khát khao 

thành công của mình. Cá nhân nào có suy nghĩ tiêu cực như vậy sẽ vĩnh viễn là kẻ 

thua cuộc và sớm muộn gì cũng bị những người lao động, học tập chăm chỉ, có tinh 

thần tích cực thế chỗ. 

Với các anh chị đang nung nấu ý định đi học lên cao, tôi mong các bạn đừng để 

ngoại cảnh tác động đến mình, cho dù ngoại cảnh xuất phát từ gia đình, từ Bộ Giáo 

dục, hay từ những khó khăn tạm thời trước mắt. Tôi kỳ vọng các anh chị sẽ thực 

hiện được ước nguyện của mình, miễn là các anh chị hiểu rõ mục đích của việc đi 

học đó.  

Các bạn trẻ Hoa Sen thân mến! 

Sau hôm nay, thế giới sẽ mở rộng cửa và mang đến cho các anh chị vô vàn chọn 

lựa. Đôi khi, chúng ta có thể lựa chọn sai lầm, nhưng điểm khác biệt giữa kẻ thắng 

và người thua chính là khả năng sửa chữa sai lầm và học hỏi từ những sai lầm. Nếu 

lựa chọn sai vì bất kỳ lý do gì, đừng nghĩ rằng cuộc đời đã đặt dấu chấm hết. Tuy 

nhiên, có những điều ta không bao giờ nên chọn cả. Hãy tránh xa ma túy, thậm chí 

nghĩ đến việc thử cũng không, chúng chỉ làm ta càng lún sâu vào những lựa chọn 

sai lầm mà thôi. 

Sau hôm nay, cha mẹ sẽ cậy nhờ vào các anh chị, tương lai của đất nước cũng sẽ 

đặt trên vai các anh chị. Tôi không mong các anh chị sẽ cống hiến cả đời cho đất 

nước hay cho người nghèo khó, cái tôi yêu cầu ở các anh chị là làm việc cần mẫn để 

phát triển bản thân, phụng dưỡng cha mẹ và giúp ích cho đất nước, cho đồng bào 

mình khi có thể. 

Sau hôm nay, các anh chị sẽ hòa vào cuộc sống của hàng triệu người ngoài khán 

phòng này. Các anh chị sẽ trải nghiệm những sắc màu phong phú của cuộc sống và 

thêm vào đó màu sắc của riêng mình. Tôi hy vọng, các bạn sẽ mang cho đời những 

sắc màu ấm áp, tươi sáng bằng tinh thần và giá trị bản thân, đặc biệt là tình yêu và 

sự trân trọng dành cho cuộc sống, không chỉ của con người mà cả mọi sinh linh 

quanh ta, từ lá cây ngọn cỏ cho đến muông thú. Hy vọng các anh chị thể hiện giá 



trị con người nhân bản và văn minh trong xã hội. Một ví dụ đơn giản là không tiếp 

tay tàn phá môi trường như không ăn thịt thú rừng hay chó mèo, hay đối xử tàn ác 

với loài vật.  

Khi bước chân ra khỏi cánh cửa ở cuối nhà hát này, tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục 

nuôi dưỡng tinh thần Hoa Sen và duy trì mối liên hệ với trường Hoa Sen trong 

tương lai. 

Các thành viên Hoa Sen thân mến,  

Thay mặt cho đội ngũ sư phạm nhà trường, tôi xin vinh danh sự thành công của các 

anh chị và chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp nhất trên đường đời. 


