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 2013-2014.

Quý phụ huynh thân mến,
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.

Tôi hiểu nhiều người trong quý vị và gia đình đã trải qua nhiều vất vả, hy sinh cho con ăn học
và các bậc phụ huynh luôn mong muốn con em mình có một tương lai tốt đẹp. Là người
thầy, người mẹ, tôi chia sẻ mong muốn mãnh liệt đó. Song tôi muốn nói rõ nhiệm vụ của
trường đại học không phải là trao cho các bạn trẻ một tương lai tươi sáng, như một quà
tặng âu yếm; vì không ai có thể sống giùm người khác; và các bạn trẻ chúng ta chắc cũng
không muốn được “bao cấp” như vậy.

Nhiệm vụ của đại học Hoa Sen là tạo cơ hội bình đẳng cho sinh viên của mình so với sinh
viên của nhiều quốc gia khác; sao cho việc học tại một đại học Việt Nam thay vì có cơ may
du học từ năm 18 tuổi vẫn bảo đảm cho các bạn cơ hội phát triển tiềm năng của mình, để
đủ nội lực hội nhập và cạnh tranh trong xã hội toàn cầu hóa. Chúng tôi trao cơ hội, môi
trường học tập, trau dồi nhân cách. Các bạn sinh viên là chủ thể tự học, tự đào tạo thành
người tử tế. Đó là ý nghĩa của chủ đề “Sống tử tế, học đàng hoàng, kết nối năm châu” được
Hoa Sen chọn làm chủ đề năm học ít nhứt từ 2012 đến 2015. Suy nghĩ, hành động từ chủ đề
đó là nhiệm vụ của toàn thể thành viên nhà trường, trong đó thành viên chúng tôi quan tâm
nhứt là các bạn sinh viên. Qua bài giảng đầu năm, các bạn đã cùng thầy cô suy nghĩ và hiểu
thực hành điều đó không dễ dàng, đơn giản dù ở bất cứ nơi đâu trong thời đại mà điều chắc
chắn nhứt là sự bất định, khó lường. Trong bối cảnh Việt Nam, còn là muôn khó vạn khó.
Cách đây ngót trăm năm, một thầy giáo trẻ đã khát khao chia sẻ cùng các bậc phụ huynh và
các nhà giáo một quan niệm sống: “không có cái hạnh phúc nào hơn là buông ra một người

có thể làm chủ lấy mình không đến đỗi hư quấy”. (Đặng Văn Bảy, Nam nữ bình quyền, 1928)
Tôi mong là trong xã hội nhiễu nhương hiện tại, các bậc phụ huynh thương con, xin hãy
thương cho đúng, thương con là giúp con thành người tử tế.

Như quý vị và các bạn cũng biết, kinh tế nước nhà đang vận hành chưa tốt và nhiều sinh
viên ở khắp mọi miền đất nước sau khi tốt nghiệp đại học đang gặp nhiều khó khăn trên
đường tìm việc. Từ năm 2015, người có tay nghề đến từ các nước khác như Thái Lan, Mã
Lai, Indonesia, Singapore sẽ cạnh tranh trực tiếp với lao động trong nước cho những công
việc được trả lương cao. Hoa Sen từ nhiều năm qua đã chuẩn bị cho sinh viên mình hội nhập
và từ vài ba năm trở lại đây, đã thúc đẩy cương quyết hơn. Chúng tôi mong muốn quý vị phụ
huynh và quý thầy cô hợp tác hỗ trợ để các bạn trẻ trở nên cạnh tranh hơn, mạnh hơn, và
sẵn sàng hơn nữa khi Việt Nam trở thành thành viên của khu vực thương mại ASEAN.

Có một số điều sau đây quý phụ huynh có thể thực hiện hay tạo điều kiện thuận lợi giúp con
em mình thực hiện.

Sau nhiều năm, Hoa Sen đã thành công ký kết hợp tác với nhiều đối tác tại châu Âu, Bắc Mỹ
và Đông Nam Á. Theo thỏa thuận hợp tác, sinh viên Hoa Sen có cơ hội học tập tại Thái Lan,
Pháp, Mã Lai, Bỉ, Đài Loan, Hoa Kỳ, v.v… trong thời gian tối thiểu 1 học kì. Với học phí Hoa
Sen không thay đổi, cộng thêm chi phí đi lại và sinh hoạt, các bạn trẻ được học tại những
trường được chọn lọc ở nước ngoài và trải nghiệm môi trường học tập quốc tế. Trong
những năm trước, sau khi trở về từ chương trình trao đổi các bạn đều khẳng định mình đã
trải qua một trong những học kỳ tuyệt vời nhứt từ trước tới giờ. Một số sinh viên tiếp tục
theo học thạc sĩ tại trường mà các bạn đã tham gia trao đổi. Những điều các bạn học được
trong học kỳ trao đổi sẽ còn hữu dụng lâu dài. Quý vị phụ huynh có thể xem xét và cho phép
con em mình tự lập, học những điều mới lạ và nâng cao khả năng ngoại ngữ trong vòng 4,5
tháng đó. Để chia sẻ với phụ huynh và động viên các sinh viên xứng đáng, năm học nầy
trường sẽ cấp một số học bổng Kết nối năm châu cho sinh viên tham gia trao đổi ở các quốc
gia châu Âu và châu Á.

Bắt đầu từ năm ngoái, trường đại học Hoa Sen đã giới thiệu được thêm nhiều môn học
được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đó là một bước tiến quan trọng sau nhiều nỗ lực của các

khoa. Chúng tôi muốn khuyến khích sinh viên đăng ký các môn học nầy để tự vượt qua
thách thức, tạo cơ hội cho mình phát triển năng lực bản thân. Khi quyết định chọn học các
lớp dạy bằng tiếng Anh, các bạn sẽ có thể có dịp học cùng với các sinh viên quốc tế. Đây là
giải pháp của Đại học Hoa Sen để tạo điều kiện cho số đông sinh viên không tham gia được
học kỳ trao đổi ở nước ngoài cũng vẫn có môi trường nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ
năng làm việc quốc tế của mình.

Sinh viên và gia đình cũng có thể xem xét mời các bạn sinh viên quốc tế cùng sống với gia
đình trong khoảng thời gian 5-6 tháng khi các bạn sang học hay thực tập tại trường, qua đó
thể hiện lòng mến khách và sự thân thiện của dân tộc đối với bạn bè quốc tế đồng thời giúp
sinh viên chúng ta kết bạn, mở rộng tầm mắt và quan hệ xã hội. Các bạn sinh viên quốc tế
cũng sẽ giúp chúng ta nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài và có thêm cơ hội
giao lưu, sống và làm việc với người thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Những kiến thức
và kỹ năng đó là vô giá khi các bạn trẻ tốt nghiệp, tìm việc làm.

Và dĩ nhiên là các bạn sinh viên không chỉ cần kỹ năng giao tiếp và kiến thức. Các bạn còn
cần phải biết phấn đấu trở thành những công dân Việt Nam hiểu các giá trị phổ quát của văn
minh nhân loại, tôn trọng công lý và nhân đạo, hiểu được giá trị của sự siêng năng, biết quý
trọng vào bảo vệ thiên nhiên, cảm thông với người có hoàn cảnh khó khăn, và sẵn sàng đóng
góp cho sự phát triển của đất nước và khoa học. Tại Đại học Hoa Sen, sinh viên được khuyến
khích tham gia các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là những hoạt động phục vụ cộng đồng,
có tác dụng bồi dưỡng lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm của người có học. Chúng tôi mong
muốn được thấy sinh viên tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa ngoài lớp học. Ngoài ra, tôi
luôn lắng nghe ý kiến quý vị phụ huynh đóng góp nhằm mục đích giúp sinh viên sẵn sàng
hơn nữa cho tương lai đang chờ đón.

Các bạn sinh viên yêu quý,

Tôi xin gởi lời chúc mừng đến toàn thể các bạn tân sinh viên của trường đại học Hoa Sen. Tôi
biết rằng việc trở thành sinh viên đại học Hoa Sen vô cùng có ý nghĩa đối với bản thân và gia
đình của các bạn và tôi chắc chắn rằng các bạn hoàn toàn xứng đáng.

Tôi thường xuyên đi công tác bằng máy bay. Mỗi khi tôi xếp hàng để qua khu vực an ninh tại
sân bay Tân Sơn Nhất, tôi thường thấy có những người thiếu kiên nhẫn và chen lấn lên phía
trước. Trong những trường hợp mà tôi đã thấy thì có một lần, một nhóm sinh viên mặc
đồng phục một trường đại học lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cười nói ồn ào và chen lấn
như vậy. Tôi cảm thấy thất vọng và xấu hổ. Tôi mong rằng sẽ không bao giờ phải xấu hổ vì
sinh viên của trường Đại học Hoa Sen trong những tình huống tương tự. Cũng như nhiều
đồng nghiệp, tôi hiểu rằng danh tiếng của trường đại học có thể bị tổn thương vì thái độ cư
xử không đúng mực của sinh viên nơi công cộng kể cả trong và ngoài khuôn viên nhà
trường. Quan trọng hơn, còn rất nhiều những bạn trẻ Việt cần phải cố gắng hơn nhiều nữa
để nhận được sự tôn trọng từ bạn bè quốc tế.

Ở Hoa Sen, các bạn sẽ được đối xử bằng sự tôn trọng và chúng tôi cũng mong được các bạn
đối xử bằng thái độ tôn trọng và tự trọng. Nhân viên Đại học Hoa Sen sẽ hết lòng lắng nghe,
giải đáp thắc mắc và hỗ trợ giải quyết khó khăn của các bạn. Các bạn có quyền, thậm chí
được khuyến khích chất vấn giảng viên về các vấn đề học thuật. Tuy nhiên các bạn luôn phải
tôn trọng giảng viên và nhân viên Hoa Sen bằng cách tuân thủ các quy định và chính sách
của trường, và tự giác thực hiện theo hướng dẫn. Đại học Hoa Sen không khoan dung sự
thiếu thành thật và dối trá. Các bạn có thể nghe anh chị khóa trước cho biết việc nhà trường
kỷ luật nghiêm khắc những sinh viên mắc lỗi đạo văn như thế nào. Đó là vì chúng tôi luôn
tôn trọng sự chăm chỉ và trung thực của sinh viên và tự trọng giữ gìn liêm chính học thuật
như mọi trường đại học tử tế.

Chúng tôi trao cho các bạn toàn quyền chọn lựa lớp học phù hợp, các hoạt động ngoại khóa
yêu thích, các học bổng mơ ước, và mọi hoạt động nhằm hoàn thiện bản thân. Các bạn sẽ tự
mình quyết định tất cả những điều nầy và được khuyến khích đề xuất những cải tiến, sáng
tạo. Vì vậy, các bạn cần tham khảo ý kiến của cố vấn học tập, các thầy cô và điều phối viên
của Phòng Hỗ trợ sinh viên trước khi lấy quyết định chính xác; vì các bạn sẽ trách nhiệm đối
với mọi quyết định của mình. Tôi hy vọng các bạn sẽ học đàng hoàng – không chỉ là cần cù
chăm chỉ, mà còn năng động, sáng tạo, rèn luyện tư duy độc lập – đồng thời nghỉ ngơi và vui
chơi khôn ngoan, cẩn thận khi tham gia giao thông và thường xuyên thực hành sử dụng
tiếng Anh để trở thành những cử nhân Hoa Sen xứng đáng trong tương lai gần.

Chúc các bạn sinh viên năm học mới và khóa học mới thành công.
Kính chúc sức khỏe quý đồng nghiệp, quý phụ huynh và quan khách.

