Kính thưa quý vị quan khách, quý đối tác, quý đồng nghiệp, quý bà và quý ông,
Ngày hôm nay, chúng ta cùng hiện diện tại đây để chào mừng một sự kiện trọng đại của đại học
Hoa Sen: lễ khai trương trụ sở chính của nhà trường tại số 8, Nguyễn Văn Tráng, q. 1.
Khi quyết định ngày khánh thành trụ sở, chúng tôi đã vô tình chọn trùng một mốc thời gian vô
cùng ý nghĩa đối với thế giới. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1989, lần đầu tiên người dân Đức có thể
đi từ Đông Đức sang Tây Đức hoàn toàn không trở ngại. Cái thế giới mà chúng ta đã từng biết
vốn bị tâm tưởng Chiến tranh lạnh chia cắt đã thay đổi. Kể từ ngày đáng nhớ đó, nhân loại bắt
đầu nói về những thay đổi sâu sắc tiếp theo. Các học giả nổi tiếng như Thomas Friedman,
Samuel Huntington, Jared Diamond đưa ra hình ảnh khác nhau về tương lai. Và mặc dù Việt
Nam chưa phải là một quốc gia ảnh hưởng đến những trào lưu thay đổi thế giới, nhưng cộng
đồng người Việt Nam, cả trong và ngoài nước, vẫn đang góp phần vào những đổi thay không ai
cưỡng lại được.
Ngày hôm nay, chúng ta cùng hiện diện tại đây để dự lễ khai trương tòa nhà văn phòng đồng
thời là cơ sở đào tạo của đại học Hoa Sen giữa trung tâm Sài Gòn. Đây là một tòa nhà thực sự
hiện đại, có nét riêng làm đẹp thêm cảnh quan Thành phố. Các nhà thiết kế có dụng ý thể hiện
sự hiện đại vừa có tính quốc tế vừa đậm nét bản địa. Phù hợp với tầm nhìn của đại học Hoa
Sen, một đại học Việt Nam kết nối với năm châu, họ đã tạo cho tòa nhà một ấn tượng quốc tế
mà vẫn bám rễ vào văn hóa Việt. Mặt tiền của tòa nhà là một bức màn xen kẽ kính màu xám và
gạch gốm terracotta theo phương ngang. Góc tòa nhà nhìn ra giao lộ Nguyễn Trãi-Nguyễn Văn
Tráng là một vườn cây chiều thẳng đứng với những chậu cây xanh lớn. Gạch gốm là một vật liệu
truyền thống bản địa và loại gạch gốm terracotta hiện đại này được sản xuất ngay tại Việt Nam.
Terracotta là vật liệu xanh, mang lại sự cách nhiệt tối ưu, phù hợp với mục tiêu xây dựng đại
học xanh của Hoa Sen. Thiết kế của tòa nhà có dáng dấp châu Âu, chịu ảnh hưởng trực tiếp của
phong cách nhà kiến trúc Ý Renzo Piano với những công trình nổi tiếng như dự án thành phố
quốc tế ở Lyon và Viện Âm nhạc IRCAM ở Paris. Kiến trúc xanh, phát triển bền vững là thách
thức của thế hệ tương lai. Đại học Hoa Sen hàng ngày thực hiện sứ mạng giáo dục cho thế hệ
tương lai đó, là thế hệ hơn ai hết có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ môi trường. Trụ sở Đại học Hoa
Sen là công trình kiến trúc đầu tiên của Việt Nam có mặt tiền là bức màn xen kẽ kính và gạch

terracotta. Các kiến trúc sư Julien Smith và Mathieu Villemonteil, tác giả thiết kế, tin rằng Đại
học Hoa Sen có thể tự hào về trụ sở của mình, từ nay là một kiến trúc độc đáo của Thành phố
Hồ Chí Minh.
Việc xây dựng tòa nhà hoàn thành vào ngày 10 tháng 8, sau 24 tháng thi công. Bên cạnh hệ
thống lớp học hiện đại và các hội trường có sức chứa tổng cộng lên đến 2000 người, thư viện
tại cơ sở Nguyễn Văn Tráng mở cửa phục vụ cho tất cả mọi người. Thư viện này sẽ có những bộ
sách về khoa học, lịch sử và phát triển xã hội độc đáo, cung cấp những kiến thức trọng yếu cho
người đọc Việt Nam và quốc tế trong các lĩnh vực kể trên. Chúng tôi hy vọng mỗi độc giả sử
dụng thư viện sẽ trở thành một người góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Nhằm giúp sinh viên và mọi người làm việc, sinh hoạt trong trường ghi nhớ những danh nhân
có đóng góp to lớn trong lĩnh vực khoa học, lịch sử và phát triển xã hội, chúng tôi quyết định
đặt tên thư viện theo tên nhà bác học Lê Quý Đôn, các giảng đường và hội trường cũng được
đặt theo tên của các danh nhân Charlie Chaplin, Marie Curie, Nguyễn Trường Tộ, Phan Châu
Trinh, Phan Thị Bạch Vân và Đạm Phương. Tiểu sử, sự nghiệp của các danh nhân sẽ được giới
thiệu trước các phòng tương ứng.
Cơ sở vật chất hiện đại của trụ sở Nguyễn Văn Tráng là một minh chứng cho cam kết hướng
đến chất lượng giáo dục phù hợp chuẩn mực quốc tế của Đại học Hoa Sen, cũng như hướng
đến sự phát triển của đất nước và xây dựng tri thức nhân loại về sự thay đổi tiến bộ của thế
giới. Để có được kết quả ấn tượng này, chúng tôi rất biết ơn Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ
Giáo dục&Đào tạo, các sở ban ngành Thành phố đã tạo nhiều điều kiện ưu đãi, sự hợp tác nhiệt
tình của các đơn vị ngân hàng, kiểm toán, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, giám sát, các
nhà thầu xây dựng và đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tham gia
dự án cũng như đã tích cực chuẩn bị Lễ hội khánh thành hôm nay.
Xin chân thành cám ơn!

