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Kính thưa Quí vị đại biểu;  
Kính thưa Thầy Hiệu trưởng Hồ Thanh Phong, Ban Giám hiệu và Quý Thầy 
Cô;  
Kính thưa Quý Phụ huynh và các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ, tân Kỹ sư và tân Cử 
nhân thân mến! 
 
Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nồng nhiệt chúc 
mừng các tân khoa của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng – một đại học 
danh tiếng tại TPHCM. 
 
Tôi nghĩ rằng trong thời khắc này các em đều rất hân hoan pha lẫn nổi lo lắng 
khi bắt đầu bước vào đời bằng hành trang kiến thức có được sau nhiều năm 
miệt mài học tập. 
 
Các em đều có ước mơ về một tương lai tươi đẹp, một sự nghiệp sáng chói, 
một cuộc sống đủ đầy, sung túc, được cống hiến và được công nhận. 
 
Nhân dịp này, tôi có vài chia sẻ về tư duy định hướng khởi nghiệp cũng như 
một số kinh nghiệm về thành công của chính mình và Tập đoàn Xây dựng 
Hoà Bình để các em cùng suy nghiệm. 
 
Các em thân mến, 
 
Trong thời đại hội nhập, trước tiên, dù ở vị trí là chủ doanh nghiệp hay là 
người lao động, các em hãy luôn có tư duy toàn cầu; xây dựng sự nghiệp dựa 
trên các chuẩn mực quốc tế và môi trường cạnh tranh trên toàn thế giới; bằng 
mọi cách phải tiếp cận công nghệ hiện đại và phương thức quản lý tiên tiến và 
nhất là chú trọng xây dựng cho kỳ được một văn hoá doanh nghiệp tốt đẹp, 
có bản sắc riêng.  
 
Đặc biệt, các em hãy có niềm tin vững chắc vào năng lực, tinh thần và ý chí 
của người Việt Nam, một dân tộc có thể làm nên những kỳ tích trong mọi lĩnh 
vực. 
 
Suốt 3 thập kỷ, Hòa Bình đã kiên trì thực hiện Hoài bão và Sứ mệnh đã xác 
định, đến nay đã trở thành một tập đoàn xây dựng hàng đầu trong nước,  
đóng góp cho sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của công nghiệp xây 
dựng Việt Nam bằng những nỗ lực vượt bực.  
 



 

Triết lý để thành công trong kinh doanh của Hòa Bình là phục vụ khách hàng 
bằng niềm đam mê, lòng yêu nghề và thành tâm cống hiến cho xã hội 
với tất cả tài năng và lòng nhiệt huyết của mình. Xây dựng văn hoá doanh 
nghiệp dựa trên bảy giá trị cốt lõi: ứng  xử văn minh, hành xử chính trực, thực 
thi cam kết, tuân thủ kỷ luật, tích hợp tinh hoa, tích cực sáng tạo và chủ động 
hợp tác. 
 
Trong bảy giá trị cốt lõi đó đáng chú ý nhất là tích hợp tinh hoa.  
 
Bằng tinh thần phấn đấu vươn lên, với ý chí dân tộc Việt Nam, Hoà Bình đã 
tích hợp những tinh hoa của các dân tộc trên thế giới để thành công 
trong lĩnh vực xây dựng. Ý chí và tinh thần phấn đấu đó có thể nói là yếu tố 
quan trọng nhất đã mang đến thành công cho Hòa Bình như ngày hôm nay.  
 
Với tốc độ phát triển thần tốc, Hòa Bình đã lập nên kỳ tích cứ 10 năm doanh 
thu tăng gấp 25 lần,và mục tiêu hiện nay của Hòa Bình là duy trì tốc độ đó 
trong thập niên tới. Vì vậy, con đường tất yếu của Tập đoàn là phải phát 
triển ra thị trường toàn cầu. Rất may mắn là tôi đã có sự chuẩn bị cho mục 
tiêu chiến lược này ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, khi đất nước vẫn 
còn rất nghèo nàn lạc hậu. 
 
Tôi cũng rất vui mừng nhận thấy rằng không chỉ Hòa Bình mà nhiều doanh 
nghiệp khác ở Việt Nam cũng đã có tư duy toàn cầu và đã đạt được một số kỳ 
tích. Điều đó chứng tỏ Việt Nam ta có tinh thần hội nhập và cạnh tranh quốc 
tế rất mãnh liệt. 
 
Hãy tin tưởng vào ý chí và tinh thần của người Việt Nam để phấn đấu. Tôi 
mong rằng các em luôn kiên trì và vững bước trên con đường mình đã chọn; 
quyết tâm đóng góp nhiều nhất cho sự bứt phá của Việt Nam trong mọi lĩnh 
vực, không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa, xã hội và môi trường. Dù ít hay 
nhiều, chúng ta đều có quyền chia sẻ niềm vui, niềm tự hào về những thành 
tựu từ những nỗ lực chung. 
 
Các em thân mến,  
 
Các em hãy xem hôm nay, ngày tốt nghiệp đại học, chỉ là sự khởi đầu chứ 

không phải là kết thúc của việc học. Khởi đầu cho việc học hỏi từ những trải 
nghiệm của chính mình. Ngoài nền tảng kiến thức đã được trang bị từ ghế 
nhà trường, các em hãy tiếp tục hoàn thiện bản thân, không ngừng nâng 
cao tri thức qua những bài học từ cuộc sống, từ thực tế công việc của mình; 
và, trên hết là hãy làm việc bằng tất cả niềm đam mê và lòng nhiệt huyết.  
 
Hướng đến sự cống hiến và phụng sự, hiểu rõ giá trị nghề nghiệp, ý nghĩa 
việc làm của mình và tìm ra sự đam mê, hứng thú trong công việc, các em 
sẽ không còn thấy đó là một gánh nặng, một cực hình mà công việc chính là 



 

niềm vui, là sự hưởng thụ thực sự và từ đó thành công nhất định sẽ đến 
với các em. 
 
Một lần nữa, thay mặt Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chúc mừng các tân Tiến 
sĩ, tân Thạc sĩ, tân Kỷ sư và tân Cử nhân của trường Đại học Quốc tế Hồng 
Bàng. Chúc các em luôn đầy ý chí, nghị lực và sức sáng tạo, vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách trên đường đời và thành công trong việc thực hiện những 
ước mơ, hoài bão của mình! 
 
Cuối cùng, xin kính chúc Quý Đại biểu, Quý Phụ huynh, Quý Ban Giám hiệu 
và Thầy Cô Giáo cùng các tân Khoa luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và 
thành công! 
 

 


