
BÀI PHÁT BIỂU TẠI LỄ TRAO HỌC BỔNG 

QUỸ HỌC BỔNG GIÁO SƯ HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 

 

Kính thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thanh Tùng, Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Huế, 

Kính thưa Quý Thầy cô giáo,  

Kính thưa Quý vị đại biểu, 

Các em học sinh, sinh viên thân mến,  

 

Trước tiên, thay mặt Ban Quản lý QUỸ HỌC BỔNG GIÁO SƯ HỒNG DƯƠNG NGUYỄN 

VĂN HAI tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và lời chúc tốt đẹp đến toàn thể Quý vị có mặt trong 

buổi Lễ Khai giảng của Trường Đại học Khoa học Huế ngày hôm nay. 

 

Thưa Quý vị! 

Với tư cách Phó Ban Quản lý QUỸ HỌC BỔNG GIÁO SƯ HỒNG DƯƠNG NGUYỄN 

VĂN HAI và cũng là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, tôi rất vinh hạnh có đôi 

lời phát biểu trong buổi Lễ Khai Giảng của Trường Đại học Khoa học Huế ngày hôm nay.  

 

Kính thưa Quý vị, 

Giáo sư Hồng Dương NGUYỄN VĂN HAI (1927 – 2020), tốt nghiệp Tiến sĩ Toán học tại 

Đại học Sorbonne - Paris - Cộng hòa Pháp, Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Quốc Học - 

Huế; nguyên Giám Đốc Học Chánh Cao Nguyên và Trung Nguyên Trung Phần; nguyên Khoa 

trưởng Đại Học Khoa Học Huế; nguyên Khoa Trưởng Đại học Sư Phạm Huế; nguyên Phó 

Viện trưởng Đặc trách Phát Triển Viện Đại học Huế; nguyên Giáo sư Đại học Louisville 

Kentucky - Hoa Kỳ. 

 

Đặc biệt giáo sư là người sáng tạo ra mô hình trường bán công và là Hiệu trưởng đầu tiên của 

trường Bán công - Huế. Ngoài ra, giáo sư là thành viên sáng lập và nguyên Phó Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán - Huế. 

 

Khi nghỉ hưu tại Louisville Kentucky - Hoa Kỳ, giáo sư đã dành trọn thời gian để học, nghiên 

cứu và viết về Phật học. Những công trình về Phật học của giáo sư đã được đăng trên các tập 

san Phật học ở Việt nam và nước ngoài, trên các trang mạng uy tín. Đặc biệt những quyển 

sách nghiên cứu sâu về Phật học, về triết học Phật giáo được in trong nước và nước ngoài. 

Vào ngày 02/02/2020 trong Lễ Tưởng niệm Giáo Sư Hồng Dương NGUYỄN VĂN HAI tại 

chùa Quảng Hương Già Lam, chúng tôi đã quyết định thành lập Quỹ Học bổng Giáo sư Hồng 

Dương NGUYỄN VĂN HAI để tưởng nhớ và tôn vinh một nhà giáo kiệt xuất đã cống hiến 

suốt cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục và là nhà nghiên cứu, lý luận thâm sâu về triết lý Phật 

giáo. Quỹ còn là sự tiếp nối nghĩa cử cao đẹp trước đây của Giáo sư Hồng Dương Nguyễn 

Văn Hai. Lúc đương thời Giáo sư đã dành dụm kính phí cấp phát học bổng giúp đỡ cho các 

sinh viên nghèo hiếu học, có hạnh kiểm tốt và có ý chí tiến thủ. Chúng tôi mong rằng Quỹ sẽ 

góp phần giúp cho những học sinh, sinh viên này trở thành những con người hữu ích, cống 

hiến được thật nhiều cho xã hội. Chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai khi có điều kiện 

các em lại tham gia, hỗ trợ Quỹ để lại có nhiều học sinh sinh viên nghèo tiếp tục được giúp 



đỡ. Trao học bổng cũng là trao niềm tin yêu của chúng tôi vào thế hệ trẻ với lòng mong mỏi 

các em học sinh, sinh viên luôn biết nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão cao đẹp và kiên trì, 

quyết tâm thực hiện những ước mơ, hoài bão cao đẹp đó.  

Nhân dịp này cho phép tôi có vài lời giới thiệu về Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.  

 

Kính thưa Quý vị, 

Năm 2019 vừa qua, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là công ty xây dựng có doanh thu lớn nhất 

Việt Nam với hơn 18.800 tỷ đồng, được đánh giá là doanh nghiệp xây dựng có uy tín nhất 

Việt Nam (theo Vietnam Report). Hoài bão của chúng tôi là vươn ra thị trường nước ngoài, 

khẳng định uy tín và năng lực của ngành xây dựng Việt Nam, qua đó đưa xây dựng trở thành 

một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, giúp Việt Nam vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” 

và trở thành một cường quốc.  

 

Tôi cho rằng thập kỷ 2020-2030 là thời cơ cực kỳ quý báu cho Việt Nam và đã biên soạn 

cuốn sách “Thập Kỷ Vàng- Trang Sử Mới “ để chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề 

này. Hôm nay tôi rất vinh hạnh tặng cuốn sách này cùng với học bổng cho các em. Tôi mong 

thông qua cuốn sách, các em có thêm nhiều cảm hứng, nhiều ý chí, quyết tâm hơn, đạt được 

hiệu quả cao hơn trong học tập và rèn luyện, giúp các em vượt qua mọi khó khăn, mọi nghịch 

cảnh.  

 

Tôi mong rằng những học bổng này tuy không lớn nhưng cũng sẽ giúp giảm bớt phần nào 

khó khăn cho các em và quan trọng hơn là nguồn động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh, 

thêm động lực phấn đấu cho các em trong việc học cũng như trong lao động và cống hiến khi 

các em thành tài.  

 

Cuối cùng, Đại diện QUỸ HỌC BỔNG GIÁO SƯ HỒNG DƯƠNG NGUYỄN VĂN HAI 

tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu cùng Ban Tổ chức buổi Lễ hôm nay 

trong việc giúp chúng tôi trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên đang cần sự giúp đỡ 

và động viên, khích lệ.  

 

Tôi xin kết thúc phần phát biểu của mình ở đây. Trân trọng kính chào và chân  thành cảm ơn 

toàn thể quý vị. 


