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Kính thưa: 

- Đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, 

- Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, 

- Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 

Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội, 

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh, 

- Các đồng chí đại diện cho các bộ ban ngành, các vụ cục, các vị khách quý, 

- Các đồng chí đại diện của Quận Cầu Giấy, phường Dịch vọng Hậu, 

Thưa quí vị phụ huynh, quí thầy cô và các bạn đồng nghiệp, 

Các em sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên K70 của Trường ĐHSP Hà Nội yêu 

quý ! 

Sáng nay, thầy và trò Nhà trường vui mừng chào đón ngày khai giảng của khóa sinh 

viên thứ 70; vui mừng hơn, vinh dự hơn trong dịp lễ Khai giảng này chúng ta được 

đón tiếp Phó thủ thướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban văn 

hóa, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng Quốc Hội, Trung ương Đoàn và các vị khách 

quý, mang đến cho Nhà trường nhiều kỳ vọng tốt đẹp.  

Kính chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn quan tâm đến ngành 

giáo dục, luôn đồng hành với sự đi lên của Trường ĐHSP Hà Nội bằng sự động viên 

và hành động thiết thực. 

Các em sinh viên K70 yêu quý, 

Hôm nay, một sáng bình yên, hội tụ về những học sinh ưu tú, những con người đang 

căng tràn sức sống, đang rạo rực khát khao cháy bỏng về những điều tốt đẹp nhất cho 

tương lai.  

Thay mặt thầy cô, cán bộ, các anh chị sinh viên, học viên đang công tác, học tập tại 

trường, thầy xin chào đón những thành viên mới của ĐHSP Hà Nội.  
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Các em đã mang những luồng gió mới, mang sức sống tươi trẻ đến với Nhà trường, và 

vì vậy, chúng ta có đủ niềm tin về một tương lai giáo dục tiến bộ của đất nước. 

 Thầy cam kết rằng, các em sẽ đươc tôn trọng, sẽ được hướng dẫn, sẽ được tạo điều 

kiện tốt nhất trong khả năng của Nhà trường để có môi trường học, tập, nghiên cứu, 

rèn luyện để trưởng thành. 

Thầy cam kết rằng, nơi đây sẽ tạo ra sự bình đẳng, tạo ra không gian thoáng đãng, 

không gian sáng tạo và phục vụ tốt nhất cho các em. 

Nơi đây không có chỗ cho sự sợ hãi, chỉ có yêu thương và trách nhiệm, chỉ có lòng tin 

và giá trị - Các em là chủ nhân của mái trường này. 

Cũng chính hôm nay, nơi miền Trung, bà con thân yêu của chúng ta đang trong bão 

lụt; và có những bậc cha, bậc chú và cả những người cùng trang lứa của các em đang 

oằn mình chống lũ, có người ra đi và mãi mãi không về, và đang có ngàn vạn bà con 

đang thiếu thốn trăm bề, các em ở nơi này phải biết nghĩ đến nơi xa. Hãy biết sẻ chia 

để bồi đắp tử tế. 

Thầy cảm ơn các em đã chọn mái trường này. Các em đã chọn và dành ý nghĩa cuộc 

đời của mình cho những ước mơ cao đẹp nhất. Vì rằng, ý nghĩa cao cả của giáo dục 

nói chung và nhà giáo nói riêng là nuôi dưỡng tâm hồn để bồi đắp giá trị, khơi dậy 

ước mơ; cảm hóa con người để mỗi người yêu quý nhau hơn; sẻ chia, đồng cảm và tha 

thứ, bao dung; hành động chân chính vì cuộc đời tốt đẹp. 

Mỗi sự kiện trong cuộc đời sẽ là một cung bậc của tình cảm, là thôi thúc để trỗi dậy 

lòng trắc ẩn, để có nền cho những khát khao chính đáng. Cuộc đời này không thể giá 

như, mà hãy làm vì những gì có thể.  

Hãy bắt đầu từ những lúc ban đầu. 

Những ước mơ chân chính chỉ nảy mầm từ những con người chân chính; những khát 

vọng cao cả chỉ được nuôi dưỡng trong những tâm hồn cao cả, trong tâm hồn chan 

chứa yêu thương. 
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Khát vọng sống trong tâm hồn có cao sang đến đâu cũng phải được nuôi dưỡng từ 

lòng đất mẹ, từ đồng làng một nắng hai sương, từ những ca đêm của bao người thợ, từ 

tiếng vọng thời gian của khao khát bao người đã mang vào lòng đất và trong biển cả, 

để bình yên của sớm mai này.  

Tình yêu thương cao cả là chiếc nôi cho những ước mơ chân chính. Thầy mong các 

em hãy bắt đầu từ tình yêu thương và lan tỏa yêu thương, trước khi làm những điều 

hơn thế. 

18 tuổi, sức dài vai rộng, hãy bắt đầu nghĩ đến những việc lớn cho đời, hãy nghĩ 

những điều tươi mới, những điều ta chưa nghĩ đến bao giờ và cả những điều ta trăn trở 

bấy lâu mà cuộc đời mong đợi.  

Hãy một lần đến với biển để ngắm bình minh, để thấy rằng đất nước này hướng về 

phía mặt trời; hãy một lần lên với núi, để thấy đất nước này tựa vào núi muôn đời, và 

những dòng sông qua những cánh đồng, tươi đẹp lắm như trong lời ru của mẹ. 

Đi để biết, để thấy bà con mình còn nhọc nhằn, gian khó; vẫn còn nghèo và thiếu thốn 

trăm bề. Đi để nuôi khát vọng đổi đời cho những người mà mình yêu quý.  

Đừng bắt đầu đi từ ảo vọng, muốn đi cần có hành trang: đó là tình yêu thương, đó là 

tri thức và lan tỏa chúng cho đời. 

Hãy bắt đầu khai thông tầm nhìn về những điều rộng mở. Các em là những học 

sinh phổ thông xuất sắc, vì chỉ có thế mới đến với trường này. Các em tự hào về điều 

đó; nhưng hãy gói lại và cất giữ nó như một kỷ niệm êm đềm trong góc của con tim. 

Hãy bắt đầu những điều mới mẻ. Không ai sống chỉ bằng hoài niệm, chỉ bằng quá khứ 

và càng không thể gặm nhấm quá khứ như một liều thuốc thần tiên.  

Hãy dám quên những gì đáng quên, và cần nhớ những gì đáng nhớ, để bắt đầu cho 

những điều tốt đẹp hơn. Thầy mong muốn mỗi em biết trân trọng quá khứ, nhưng 

đừng sống chỉ bằng quá khứ mà hãy dám sống vì tương lai, không phải chỉ bằng 

tương lai cho riêng mình mà vì tương lai của một dân tộc. 
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Những hiểu biết ít ỏi của chúng ta, tưởng chừng ghê gớm, nhưng nhân loại đã đi quá 

xa rồi. Cái nhúm kiến thức chúng ta có được, rất cần thiết, nhưng chỉ là hạt bụi trong 

vũ trụ bao la.  

Dù sung sướng khi cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, nhưng phải cảm nhận sự 

tổn thương khi mình chưa làm được nó, khi mỗi tấn gạo cũng hơn 400 USD mà mẹ 

cha vất vả bao ngày.  

Hãy phóng tầm mắt ra khỏi lũy tre làng, ra khỏi con phố nhỏ, ra khỏi biên giới quốc 

gia để thấy những điều rất xa mà hiển hiện rất gần, để trăn trở nỗi lòng, để rồi định vị 

cho cuộc đời tuổi trẻ. Hãy đặt những câu hỏi lớn hơn cho sức vóc 18 và đi tìm lời đáp 

cho đời. 

Đừng để cô đơn giữa chốn đông người, nhưng đừng để mình phải sống cuộc đời của 

người khác. Hãy là những người độc lập trong tư duy và cộng đồng trong công 

việc.  

Cần có một nền tảng tri thức, chuẩn mực để định hình cho những ý tưởng chân chính, 

khi đã đúng thì phải quyết theo đuổi đến cùng, và sẵn sàng bảo vệ cho lẽ phải, cho 

những gì thuộc về chân lý, và nếu cần thì đừng sá xả thân.  

Cuộc đời không chỉ là giông gió mà có lúc là bão tố, để không bị cuốn đi thì cần bản 

lĩnh và phải bắt đầu từ tư duy độc lập. Thiếu nó, thì chỉ biết làm theo thuần túy và rồi 

mãi mãi phải đi sau. Đáng lo hơn, thiếu điều này này thì làm được gì cho thế hệ mai 

sau? 

Sự đọa đày khủng khiếp nhất là bắt con người sống cô độc; và sự thảm hại nhất đối 

với đời người là bắt phải rảo bước một mình trên đường đời hun hút. Hoa chỉ đẹp khi 

có người đứng ngắm, ý tưởng có tuyệt vời đến đâu mà không phụng sự cuộc đời thì 

cũng chỉ bóng mờ lẫn giữa đêm đen. Sức vóc của một đời người nhỏ lắm, riêng một 

mình không đủ thời gian. Hãy nắm lấy những bàn tay để đồng hành cùng khối óc để 

những ước ao sớm hiện hữu trên đời.  
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Hãy xây ước mơ cao đẹp và trách nhiệm với đời. Khi chưa vương vấn bụi trần, khi 

những gì ban sơ còn rất trong sáng, khi ngước mắt nhìn cả một trời xanh, hà cớ gì 

không gieo vào những ước mơ tuyệt đẹp dể dấn thân cho những việc đáng làm?  

Vận hội và tương lai của một dân tộc phải tự quyết bằng dân tộc đó.  

Thấy nước nghèo thì chung tay làm cho nước khá hơn, chứ chỉ ngồi kêu ca thì cũng 

chẳng ích gì. Đừng trách cha mẹ, đất nước mình nghèo, nhưng nếu tương lai chính 

mình nghèo khó mới là điều đáng trách. 

Trong thời đại ngày nay, thiếu đi học vấn, thiếu đi tri thức và thiếu đi khả năng làm 

việc sáng tạo thì khó có thể vươn lên. Giáo dục là cách thức duy nhất để đem lại bình 

đẳng cho mọi người, để họ được thụ hưởng những tiến bộ xã hội và có khả năng đóng 

góp phát triển đất nước.  

Chúng ta không thể bằng lòng trước những gì đang có, muốn thay đổi và phát triển 

bền vững phải bắt đầu từ giáo dục và phải bằng giáo dục. Giáo dục đất nước đang đổi 

mới, đừng đứng nhìn, hãy vào cuộc từ bây giờ, hãy đi vào tâm bão. 

Các em cần nhớ rằng, giáo dục có quán tính không nhỏ, muốn thay đổi không hề dễ 

dàng. Dẫu biết rằng, trong sâu thẳm của mỗi thầy cô, phụ huynh đều mong muốn học 

sinh, con em mình tiến bộ. Nhưng vận hành để thay đổi từ nhận thức đến hành động là 

cả một quá trình rất đỗi gian nan. 

Vì vậy, phải nhận thức từ bây giờ, tích lũy từ bây giờ, để đủ thông minh, đủ bản lĩnh 

để sớm hòa vào dòng chảy thời đại, để làm cho giáo dục tiến bộ. 

Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ số. Chúng ta đang ở trong hai không gian. 

Không gian thực trở nên rất nhỏ bé và mọi cái rất tức thời. Các em hãy ứng xử một 

cách thông minh và có văn hóa đối với nó. Đó là phương tiện, đó là công cụ hữu ích, 

chứ đó không phải chủ nhân để chúng ta thành nô lệ. Đừng để những nụ cười vô hồn 

và hoang dại trên khuôn mặt đối diện với màn hình; và đừng để những điện thoại 

thông minh thành hố sâu ngăn cách giữa những con người, đừng để những hiệu ứng 

đám đông vô cảm và tai hại chiếm lấy lòng ta. Hãy chọn lọc và ứng xử văn hóa. 

Mười tám tuổi mà chỉ ngồi toan tính riêng tư thì chỉ ở trong không gian chật hẹp, buồn 

đến nao lòng. Ở trên đời cảm thông là chưa đủ, bắt tay vào để gỡ rối mới đáng bàn. 
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Người ta đã chán chường với lối nói suông, rủ lòng thương trên bàn phím, mà họ cần 

nói đúng, làm được và dám làm. 

Hãy chuẩn bị thật tốt hành trang để vào đời và dám đi đến những nơi đất nước đang 

cần. 

Một năm học mới đã đến, một năm mà cả đất nước đã và đang trải qua nhiều cung bậc 

khác nhau, dịch bệnh, bão lũ, khó khăn, không có lý gì hôm nay chúng ta không bằng 

mệnh lệnh của con tim để hứa với nhau rằng: sẽ làm tất cả, sẽ dấn thân vì mái trường 

này, vì tiến bộ của giáo dục đất nước. 

Thầy và trò Nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Nhà nước, 

Bộ GD và ĐT, các địa phương và các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước. 

Nhân dịp này, cho phép tôi gửi lời tri ân đối với toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức, 

học viên, sinh viên, học sinh của nhà Trường, những người đã và đang đồng hành vì 

một ĐHSPHN phát triển. 

Với tất cả ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi xin tuyên bố khai giảng năm 

học 2020 - 2021 của Trường ĐHSP Hà Nội.  

Xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí và các bạn dồi dào sức 

khoẻ, hạnh phúc và thành công!  

Chúc các tân sinh viên khóa 70 sẽ thay đổi chính mình, bồi đắp giá trị, để trở thành 

những người có chuyên môn vững vàng, có tư duy độc lập, có cốt cách văn hóa, có 

phong cách mô phạm để sáng tạo và cống hiến. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 


