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Kính thưa các vị khách quý, 
Kính thưa ông Lê Dũng, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại Giao, 
Kính thưa Ngài Đại Sứ Joop Scheffers,  
Thưa các Thầy giáo, Cô giáo, các bậc Cha, mẹ học sinh, 
Thưa các em học sinh yêu mến, 
 
Khung cảnh ngày hôm nay cùng sự có mặt của nhiều khách quý như kéo chúng ta trở lại cảm 
xúc trong ngày cắt băng khánh thành trường Hà Nội – Amsterdam năm xưa. Ngôi trường mới 
trên phố Nam Cao được ra đời từ ước vọng về một Hà Nội và Việt Nam tươi sáng sau chiến 
tranh của Cố Thị trưởng Amsterdam, Ngài TS. Samkaldem cùng sự ủng hộ nhiệt thành của 
nhân dân Hà Lan đôn hậu.  
 
Sở hữu nguồn gốc ra đời và cái tên đặc biệt của tình hữu nghị, Hà Nội – Amsterdam của 
chúng ta đã phát triển mạnh mẽ như một minh chứng tuyệt vời của tình cảm gắn bó giữa hai 
đất nước: Việt Nam và Hà Lan. Lời cảm ơn trân trọng từ trái tim của người Việt chúng ta xin 
được gửi tới nhân dân Hà Lan mà Ngài Đại sứ cũng như các vị khách quý đang có mặt tại đây 
làm đại diện. 
 
Lời cảm ơn sâu nặng xin được dành cho nhân dân thủ đô Hà Nội. Giá trị đích thực không 
nằm ở sự khang trang, hiện đại của ngôi trường, mà nằm ở tấm lòng của mỗi con người Hà 
Nội, ở khát vọng vươn tới đỉnh cao trí tuệ của mỗi người dân thủ đô. Niềm tin mãnh liệt đặt 
vào thế hệ tương lai của đất nước đã trở thành sứ mệnh giáo dục và trách nhiệm đào tạo con 
người của ngôi trường. Theo năm tháng, Hà Nội – Amsterdam đã trở thành biểu tượng của sự 
sáng tạo, nơi đã bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh trí tuệ, tài năng và bản lĩnh – những con 
người luôn biết ấp ủ mơ ước và khát vọng cống hiến cho đất nước, cho những mục đích tốt 
đẹp của cuộc đời. Xin cảm ơn các thế hệ Cha, Mẹ học sinh thủ đô vì đã tin tưởng trao gửi 
niềm tin giáo dục con em họ cho ngôi trường của chúng ta. Cùng nhà trường, họ cũng đang 
tận hưởng niềm vui của hạnh phúc đích thực khi chứng kiến sự trưởng thành và thành công 
trong nhiều lĩnh vực của con em chúng ta. 
 
Lời cảm ơn thật đặc biệt xin được dành cho Ngài Đại sứ Joop Scheffers. Trong suốt thời gian 
công tác tại Việt Nam, bằng tấm lòng nhiệt huyết, bằng các cuộc gặp chính thức và phi chính 
thức, Ngài đã và đang luôn song hành cùng nhà trường: Nhiều đề án được tiếp tục, các mối 
quan hệ giáo dục được mở ra, cơ hội trao đổi kinh nghiệm đào tạo học sinh tài năng cũng trở 
nên thường xuyên và mạnh mẽ hơn... Những nỗ lực của Ngài cùng sự cộng tác của các đồng 
nghiệp trong và ngoài sứ quán đều nhằm mục đích làm cho Hà Nội – Amsterdam của chúng 
ta trở nên trường tồn. Chúng ta đang vui mừng nhận thấy Hà Nội – Amsterdam của chúng ta 
đã được nhận diện rõ nét và ngày càng bừng sáng hơn tại nhiều vùng lãnh thổ trên toàn thế 
giới. 
 
Vậy điều kỳ diệu nào đã làm một ngôi trường phổ thông được nổi danh như vậy? Ít phút nữa 
chúng ta sẽ tìm được câu trả lời thông qua các tác giả của các tác phẩm ảnh và video clip 



tham dự triển lãm ngày hôm nay. Họ là những người đã làm nên giá trị đích thực của ngôi 
trường, họ chính là chủ nhân và đang sở hữu những ý tưởng táo bạo, trí tuệ và nhân văn để 
sáng tạo nên các bức ảnh hay những thước phim ngắn đầy ấn tượng. Trong bất kỳ hoạt động 
nào, họ - những học sinh Hà Nội – Amsterdam đã luôn nghĩ suy về những giải pháp thực tiễn 
để mang lại một tương lai tươi sáng hơn và ấm no hơn cho Hà Nội, cho Amsterdam của 
chúng ta. Họ mới chính là những con người kiến tạo nên giá trị cốt lõi của ngôi trường và họ 
cũng chính là những con người đang thực hiện ước vọng năm xưa của Cố Thị trưởng 
Amsterdam, Ngài TS. Samkhaldem, Người đã có ý tưởng đề xuất xây dựng nên ngôi trường 
mang tên Hà Nội – Amsterdam. 
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