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Kính thưa các Thầy giáo, Cô giáo, 
Thưa các em học sinh! 
 
Chúng ta đang có mặt tại đây, đầy hào hứng và phấn khởi để chào đón và chúc mừng 
những thành viên mới của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (HNA)! 
 
HNA là mái nhà thân thương của 29 thế hệ thầy, trò kể từ năm trường được thành lập, 
năm 1985. HNA sẽ là của các em. Chúng ta đang thật sự mừng vui về thành công mà 
các em đã đạt được trong kỳ thi tuyển sinh 2014-2015 để ngày hôm nay, gần 1000 thành 
viên mới của HNA đang khoác chung một màu trang phục với biểu tượng logo kiêu 
hãnh và tự hào, trong ngôi trường được biết đến không chỉ ở Hà Nội, mà ở  cả Việt Nam. 
Xin chúc mừng thành công của các em! 
 
Trong thành công đó, sự trân trọng xứng đáng nhất trong nhận thức, các em hãy dành để 
tri ân công sinh thành của Cha, của Mẹ; sự tôn kính của các em hãy dành cho những 
cống hiến thầm lặng của các Thầy, Cô giáo từ những trường Mầm non, Tiểu học hay 
Trung học Cơ sở, những nơi mà các em đã theo học. Hà Nội – Amsterdam sẽ là sự tiếp 
nối để giúp các em tiếp nhận và sử dụng nguồn tri thức phong phú của loài người, để 
thắp hơn những ước mơ và làm cháy sáng khát vọng cống hiến trong mỗi cá nhân, đưa 
các em tới những mục đích tốt đẹp của cuộc đời. Ý tưởng sáng tạo của các em sẽ bừng 
nở và hoài bão của các em sẽ được thực hiện. Tại HNA, các em nhất định sẽ trưởng 
thành hơn, lớn mạnh và thành công hơn. 
 
Chúng ta hãy dành tràng pháo tay không thể lớn hơn để hướng tới những người Thầy 
giáo, Cô giáo của HNA, những người sẽ luôn bên cạnh và sẽ cùng các em trong nhiều 
năm tới đây! Cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên, các anh chị học sinh hiện tại, và bằng 
nhiều phương thức, các Thầy, Cô giáo sẽ giúp các em khám phá năng lực bản thân với 
niềm đam mê kiến thức. Tiềm năng trong mỗi em sẽ được khơi dậy, những sáng kiến táo 
bạo của các em sẽ có đủ điều kiện và động lực để thực hiện. Năng lực của các em sẽ 
được phát hiện và tài năng của các em sẽ được nuôi dưỡng để nảy nở, đâm chồi. Các em 
sẽ được bồi dưỡng thêm nhiều những kỹ năng mới, được hướng dẫn sử dụng thời gian 
quý giá của cuộc đời học sinh một cách hứng khởi và hữu hiệu nhất, để chính mỗi em sẽ 
xây dựng nền tảng văn hóa, tri thức và nhân cách, chuẩn bị tốt nhất cho các em theo đuổi 
sự nghiệp mà chính các em yêu thích. HNA sẽ mang tới cho các em những cơ hội mà 
các em chưa từng có, cho phép các em trải nghiệm những năng lực rất đa dạng và rất 
khác nhau của mỗi cá nhân. Đây sẽ là môi trường lý tưởng để các em tìm kiếm những 
mối quan tâm mới và thử nghiệm những ý tưởng mới của các em.  
 
Các cán bộ, giáo viên và nhân viên HNA sẽ luôn bên các em, giúp các em đam mê với 
việc học, say mê với khám phá kho tàng tri thức vô tận của nhân loại và bồi đắp cho các 



em những giá trị đạo đức, tạo cơ hội cho các em học hỏi nét đẹp của văn hóa và tiếp thu 
tinh hoa của văn minh, làm cho tuổi học trò của các em trở nên ý nghĩa, sống động và 
đáng trân trọng. Những dự án đầu tiên của các em rồi sẽ ra đời, tiềm lực của mỗi em sẽ 
được bừng nở và tài năng của các em sẽ được tỏa sáng. Cuộc sống học đường sôi động 
của các em đang sắp bắt đầu. Ước mơ và hoài bão mà các em sẽ dần trở nên rõ ràng hơn, 
mạnh mẽ hơn. Các em sẽ say mê và hào hứng hơn với cuộc sống. Tại HNA, các em sẽ 
có nhiều việc phải làm và mong muốn được làm. Các em sẽ trưởng thành nhanh hơn và 
sẽ được tương tác với một thế giới rộng mở hơn, kết nối hơn, quốc tế hơn mà ở Tiểu học 
hay Trung học Cơ sở các em chưa có điều kiện để thực hiện.  
 
Các em học sinh yêu mến! 
 
Các em được sinh ra khác nhau và tụ hội về đây từ nhiều trường và bởi vậy các em sẽ rất 
khác nhau như một lẽ tự nhiên. Chúng ta hãy biết tôn trọng sự khác biệt, trân trọng 
những ước mơ và khát vọng đa dạng của mỗi cá nhân để có thể tìm được cách tốt nhất 
sống cùng nhau: công bằng và nhân ái. Các em là thế hệ mới của HNA, là tương lai của 
Hà Nội, và rồi nhiều trong số các em sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng của 
đất nước. Ngày hôm nay, các em được quyền tự hào về ngôi trường mà chúng ta đang 
đứng, nhưng ngày mai, trong tương lai, hãy để Hà Nội, để Việt Nam tự hào về các em, 
tự hào về thành công và những điều tốt đẹp mà các em đem lại cho cuộc sống của chúng 
ta. 
 
Niềm tự hào về ngôi trường sẽ đặt các em trước vinh dự và trách nhiệm lớn lao, trách 
nhiệm với thành quả lao động bền bỉ của 29 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. 
Các em sẽ phải nỗ lực học tập. Hãy lao động bền bỉ và say mê cống hiến. Hãy tuân thủ 
nội quy của nhà trường và hãy coi đó là nguyên tắc bất dịch. Cùng với thói quen sống có 
trách nhiệm, các em hãy biết đặt cho mình những mục đích lớn lao, hãy biết đặt mục 
tiêu cho mỗi sáng thức dậy và hãy cam kết thực hiện mục tiêu của mỗi ngày. Hãy quyết 
tâm theo đuổi những ý tưởng lớn của tuổi trẻ ngay từ bây giờ và từ ngày hôm nay. 
 
Cùng nỗ lực bên các em là những người Cha, người Mẹ luôn yêu thương và luôn mong 
muốn tạo cho các em nhiều cơ hội không thể tốt hơn. Các em sẽ có những Thầy giáo, Cô 
Cô giáo HNA tận tụy và trách nhiệm. BGH và mọi nhân viên nhà trường đang tiến hành 
nhiều công việc trong khả năng tốt nhất của mình để bảo đảm rằng các em sẽ được 
hưởng một môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại và văn minh, để các em có được sự 
chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Và như vậy, nghĩa vụ của các em là học cho thật giỏi, tu 
thân thật bền bỉ, rèn luyện lối sống thật đẹp. Chúng ta tin rằng các em sẽ là những người 
con ngoan, những học sinh giỏi của thủ đô Hà Nội. Các em sẽ trở thành những công dân 
tài năng theo cách của mỗi cá nhân. Bằng cách đó các em sẽ phục vụ tốt nhất cho đất 
nước Việt nam phát triển và thịnh vượng trong tương lai. 
 
Ít phút nữa, các em sẽ được các Thầy giáo, Cô giáo của các em đưa về lớp, nơi các em 
sẽ gắn bó nhiều năm tới. Và cũng chỉ ít phút nữa thôi, các em sẽ tận hưởng niềm vui của 



một ngày HNA với nhiều điều ngạc nhiên, ngạc nhiên đến thú vị và đầy hứng thú trong 
mái nhà ấm áp tình thầy trò của chúng ta!  
 
Xin chúc cho chúng ta khỏe mạnh và hạnh phúc. Xin kính chúc sức khỏe và niềm vui tới 
mỗi thầy giáo, cô giáo! Chúc cho chúng ta cùng có một ngày thú vị! 
 
Chúc các em học sinh có một ngày đầu đến trường thật hứng khởi và thật bổ ích! 
 
 
        HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
         Lê Thị Oanh 



 


