
Kính thưa các quý vị đại biểu! 

Kính thưa các thầy cô, giáo, các đồng nghiệp là các giảng viên trẻ, 

Thưa toàn thể các bạn sinh viên, học viên thân mến! 

Ban đầu tôi đã khước từ công việc phát biểu này với ba lý do: Thứ nhất, tôi nghĩ thật khó 

cảm nhận hết được những xúc cảm của tất cả các giảng viên trẻ trong Khoa để nói lên một 

tiếng nói đại diện; thứ hai, tôi thấy không có ngôn từ nào có thể diễn đạt được trọn vẹn 

những tình cảm của mình những ngày này và thứ ba, nói một cách không khiêm tốn, trong 

số những giảng viên trẻ ngồi đây, có những đồng nghiệp còn xứng đáng hơn tôi rất nhiều 

để được đứng ở đây phát biểu.  

Mặc dù vậy, tôi cũng xin phép có đôi điều tâm sự, với tính chất là cảm xúc của riêng cá 

nhân mình: 

Cách đây gần 20 năm, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Thầy Nguyễn Ngọc Chí 

đã nói với chúng tôi rằng: “Nghề luật là một nghề cao quý trong số các nghề cao quý. Có 

hai nghề mà ở nước ngoài họ rất coi trọng, đó là nghề luât và nghề y. Nếu nghề y cứu 

người thì nghề luật cứu cả xã hội.” Đến khi trở thành giảng viên luật, tôi lại thấy dường 

như trọng trách của mình, cũng như những người đồng nghiệp trẻ như mình, còn lớn hơn 

nữa. Chúng tôi nhận thức được rằng: tương lai của các bạn sinh viên luật, rộng hơn nữa là 

tương lai của cả một nền luật học của đất nước phụ thuộc rất lớn vào chính những người 

như chúng tôi, những người được gọi tên là những “thầy/cô giáo dạy luật”. 

May mắn lớn nhất của nhiều người trong thế hệ chúng tôi là được học tập tại Khoa Luật, 

Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, mà nay là Khoa Luật trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà nội, nơi có một thế hệ những giảng viên, những nhà khoa học đầu ngành, vừa 

giỏi chuyên môn, vừa tâm huyết, vừa yêu quí học trò của mình. Không những thế chúng tôi 

còn có cơ hội được học tập, nghiên cứu tại nhiều nước trên thế giới, được tiếp cận, lĩnh 

hội những tri thức mới, rồi bây giờ lại được trở lại Khoa công tác và cống hiến.  

Ước mong cháy bỏng của chúng tôi là được tiếp nối truyền thống mà các Thầy/Cô đã tạo 

dựng, tiếp tục phát triển tinh thần tự do học thuật, định hình một trường phái khoa học 

pháp lý mang sắc thái riêng tại nơi đây.  

Ước mơ cháy bỏng của chúng tôi là được “truyền lửa”, “truyền cảm hứng” cho các thế hệ 

học trò: biết yêu những điều tử tế, biết dũng cảm, mạnh mẽ nói lên những gì mình mơ ước, 

mình cho là “việc đúng nên làm”, biết dấn thân cho công lý, cho quyền lợi chính đáng của 

con người, đặc biệt là những “người yếu thế”, những người còn gặp nhiều khó khăn trong 

cuộc sống.  

Hôm nay được gặp lại nhiều thầy cô giáo cũ của mình có mặt ở đây, tôi cảm thấy vô cùng 

xúc động. Các thầy cô đã khác xưa nhiều và chúng tôi giờ cũng không còn là những cô 

cậu sinh viên nhiều bỡ ngỡ như ngày nào nữa, mà đã thực sự trưởng thành hơn.  

“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong”. Xin được dành 

tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến các Thầy/ Cô giáo nhân ngày 20/11. Xin 

kính chúc các Thầy/ Cô dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp trồng người. 

Chúc buổi lễ ngày hôm nay thành công tốt đẹp! Tôi xin trân trọng cảm ơn! 
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