
Nhận kỷ niệm chương của Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Kính chào các vị khách quý, 
Kính chào các thầy cô, 
Các anh chị sinh viên thân mến, 

Xin cám ơn Ban tổ chức đã cho phép tôi 
phát biểu nhân sự kiện đáng nhớ này.  

Trước khi nói những lời cảm ơn, tôi 
muốn được chia sẻ một vài suy nghĩ của 
mình về sự nghiệp phát triển Đại học 
Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghệ.  

5 năm so với tuổi đời của một đại học là 
quãng thời gian ngắn, nhưng có thể nói 
trong 5 năm ngắn ấy Đại học Công nghệ 
đã có một bước tiến dài. Một người lạ nếu nhìn vào Đại học Công nghệ ở 
một cơ sở vật chất còn khá đơn sơ trước khi chuyển đến một cơ ngơi lớn 
đang xây, vào một hệ thống quản lý đang dần được hoàn thiện, có thể chưa 
cảm nhận hết được bước tiến này. Cốt lõi của bước tiến dài của Đại học 
Công nghệ theo tôi là ở uy tín trong nghiên cứu và đào tạo được kế thừa và 
gây dựng từ nhiều thầy cô ở các Khoa của Đại học Quốc gia Hà Nội, ở việc 
đang tạo ra một đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, đang dần trưởng thành; 
ở những sinh viên khá giỏi được tuyển chọn kỹ lưỡng; và hơn hết là việc 
Đại học Công nghệ đang có một động lực mạnh mẽ để trở thành một trong 
những đại học hàng đầu của Việt Nam trong một số lĩnh vực của khoa học 
và công nghệ. Tất cả đang còn ở phía trước và đầy thách thức. 

Tôi nghĩ việc thu hút những sinh viên nhiều tiềm năng và đào tạo họ thành 
những tinh hoa của đất nước với ước muốn sáng tạo khoa học và công nghệ 
là một mục tiêu và thách thức hàng đầu của Đại học Công nghệ trong 
những năm tới đây. Tôi cũng nghĩ rằng đây chính là một mục tiêu và thách 
thức của Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Có rất nhiều điều phải làm để theo đuổi mục tiêu này và đối mặt với thách 
thức này, và một trong những điều đó là làm sao để Đại học Quốc gia Hà 



Nội không những là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học và 
công nghệ mạnh nhất trong cả nước, mà còn nhanh chóng trở thành một đại 
học mạnh trong khu vực và những nước quanh Việt Nam. Nếu xuất phát từ 
thực tế cán bộ nghiên cứu của ta trong mấy chục năm qua không dễ dàng gì 
theo đuổi được việc nghiên cứu lâu dài để đạt trình độ quốc tế cao, thì có 
thể thấy việc xác lập các chuẩn mực quốc tế và tạo ra một môi trường 
nghiên cứu tốt ở Đại học Quốc gia Hà Nội, để trước mắt xây dựng những 
nhóm nghiên cứu mạnh, là một việc rất cần được sớm thực hiện.  

Trên con đường này của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Khoa học và Công 
nghệ Tiên tiến Nhật Bản theo tôi được biết và được giao nhiệm vụ làm 
một cầu nối qua Văn Phòng JAIST tại đây đã khẳng định sẽ luôn tích cực 
hợp tác để xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Quốc gia Hà 
Nội.   

Nếu chỉ được nói một điều với các anh chị sinh viên có mặt ở đây, thì theo 
tôi đó chính việc là mỗi người cần đặt cho mình một cái đích thật cụ thể 
để theo đuổi trong những năm học tập. Xin mượn lời một bài hát về Bác 
Hồ mà có lẽ hầu hết chúng ta đều đã nghe và hát suốt tuổi thơ, “Mong sao 
Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà 
bằng người”. Phấn đấu cho cái đích của mình ở Đại học Quốc gia Hà Nội, 
ở Đại học Công nghệ là một bước “thành người” quan trọng. Chỉ có thành 
người, mỗi chúng ta mới có thể góp sức để đất nước “bằng người”. Và với 
việc đạt được cái đích của mình, các anh chị sẽ đóng góp quan trọng khẳng 
định giá trị của Đại học Quốc gia Hà Nội.    

Trong đời tôi có hai lần được nhận kỷ niệm chương, và cả hai lần đều cho 
tôi những xúc động lớn. Lần đầu cách đây 5 năm, một kỷ niệm chương 
“chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng trị”, một trận đánh lớn và khốc liệt trong 
chiến tranh vào năm 1972. Đấy là chuyện của 36 năm về trước, khi rất 
nhiều những người sinh viên chúng tôi rời trường đại học tham gia quân 
đội. Rất nhiều thầy có mặt trong buổi lễ này ngày ấy đã đi lính, và bây giờ 
đang là những trụ cột của Đại học Công nghệ, của Đại học Quốc gia Hà 
Nội, như thầy Cam, thầy Thụy, thầy Vinh, ... Lần thứ hai này là kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội”. Tôi thật sự 
cảm thấy rất vui, cảm động dù biết rằng mình cần và có thể làm được nhiều 
và tốt hơn. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cám ơn các thầy trong Ban 
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy cô của Đại học Công nghệ và 



Đại học Khoa học Tự nhiên, vì hợp tác cho sự nghiệp chung của chúng ta. 

Xin kính chúc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Công nghệ ngày càng 
phát triển, đạt được những mục tiêu cao quý của mình. 

 
Distinguished Guests, 
Dear Professors, 
Dear Friends, 
  
I am much honor to have a chance to talk in this event. 
 
Before saying the thankful words, I wish to share some of my thoughts on 
the mission of development of VNU-HN and UET on this occasion.  
 
5 years in the development of a university is really a short time, but we can 
say that in those 5 short years, UET has made a long step-forward. Just 
look at the temporary modest building of UET before its moving to the new 
campus and its gradually improved administration, we may not well 
recognize this long step-forward. My understanding about this progress 
essence is its reputation in Vietnam in education and research inherited 
from professors from various faculties of VNU-HN, its young and dynamic 
lecturers, its well selected students, and above all others its motivation to 
become a leading university in Vietnam in certain fields of science and 
technology. The challenge is in front of us with challenges.  
 
I think a ultimate goal and the biggest challenge of UET in coming years is 
to attract top students and educate them to be elites of the country with the 
wish of science and technlogy creation. 
 
I also think that this is also the ultimate goal and the biggest challenge of 
VNU-HN. Many things to do in order to pursue this goal and to face with 
the challenge, and one of them is how VNU-HN to be not only one of the 
top centers in science and technology of the country but also in the region 
and the contries around us. Considering the fact that in the last some 
decades our scientists could not easilty pursue their research to reach a 
higher level, we can see it is necessary to soon establish international 
standards and good reseearch environment at VNU-HN to build strong 



research groups.  
 
In reaching this target of VNU-HN, Japan Advanced Institute of Science 
and Technology—as I known and in my duty of being Director of 
JAIST-VNUHN located at UET— has confirmed that it will do its best in 
the collaboration for building strong research groups at VNU-HN. 
 
If I can only say some words to our students of UET in this anniversary, I 
would say that each of you need have a concrete target to pursue. Let me 
borrow the lyric of a song about our Uncle Ho that most chidlren 
Vietnamese have sang, “We wish our Uncle Ho living forever to lead each 
of us “to become a human being” and to build our country developed as the 
others”. Striving for your target in VNU-HN and UET is an important step 
“to become a human being”. Only to become such human beings, each of 
us can contribute to build our country developed as the others. By 
achieving your target you will contribute to the merit of VNU-HN and 
UET. 
 
In my life I receive twice the campaign medal. The first was 5 years ago 
and it is a campaign medal of “Soldiers protecting Quang Tri Town”, a big 
battle during the war. It was the story of 36 years ago, when many 
VNU-HN students left the university to join the army. Many professors 
attending this meeting were among those students, and now are key people 
of VNU-HN and UET. This second time is the campaign medal “For 
development of VNU-HN”. I am really touched though knowing that I need 
do more and I could do it better. On this occasion, I wish to express my 
sincere thanks to the Board of managers of VNU-HN, the professors and 
colleagues at UET and Hanoi University of Science with whom we have 
worked together for the development. 
 
My best wishes to VNU-HN and UET for their development and successes.   

 


