BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
LỄ HỨA QUYẾT TÂM
TẠI KHU DI TÍCH K9 ĐÁ CHÔNG BA VÌ
( phát biểu của sinh viên K9)
- Kính thưa: Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh!
- Kính thưa các quí vị đại biểu, quí vị khách quý!
- Kính thưa các Thầy giáo, Cô giáo của Học viện Chính sách và Phát triển!
- Thưa toàn thể các bạn sinh viên K9 niên khóa 2018-2022 thân mến!
Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày tựu trường, học tập tại Học viện Chính
sách và Phát triển, em xin đại diện cho hơn 820 sinh viên khóa 9 niên khóa 2018-2022 đã
trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đại học chính quy năm 2018 nói riêng và gần 3000 sinh
viên, học viên toàn Học viện, xin bày tỏ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện
tại Học viện Chính sách và Phát triển.
Kính thưa: Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, quý đại biểu, quý Thầy cô và các
bạn sinh viên thân mến!
Lịch sử đã chứng minh, dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo thiên
tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sự
đoàn kết nhất trí chung sức chung lòng quyết tâm đi lên Chủ nghĩa xã hội - con đường mà
Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng,
dân chủ, văn minh” là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn.
Hoà chung trong không khí phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao cho xã hội của các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo
dục đại học quốc dân. Học viện Chính sách và Phát triển đã và đang nỗ lực đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao với bề dày lịch sử 10 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ
nhân viên Học viện, các thế hệ sinh viên của Học viện đã và đang ra sức học tập, rèn
luyện để có đủ đức, đủ tài, đủ kỹ năng, xứng đáng là nguồn nhân lực chất lượng cao cho
đất nước ...
Được vinh dự trở thành sinh viên của Học viện Chính sách và Phát triển, chúng
con là những Tân sinh viên - thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh xin hứa:
Một là: Phát huy truyền thống anh hùng của sinh viên Việt Nam, trung thành tuyệt
đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến
đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hai là: Quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện khắc phục khó khăn, chủ động để sớm
hòa nhập thích nghi với môi trường học tập, rèn luyện mới; chấp hành nghiêm kỷ luật học
đường, quy định của Học viện, pháp luật Nhà nước; phấn đấu lập nhiều thành học tập và
rèn luyện để đáp lại lòng tin yêu và lời dạy dỗ của các bậc cha mẹ, của Quý Thầy cô.
Cuối cùng xin thay mặt các bạn sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển, xin
chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Quý Thầy Cô giáo, Quý lãnh đạo
và chiến sĩ Ban quản lý Khu di tích lịch sử K9- Đá Chông- Ba Vì, đã quan tâm tạo điều
kiện thuận lợi để cho sinh viên chúng con có mặt ở đây phát nguyện lời hứa và quyết tâm
hoàn thành nhiệm vụ Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp của mình.
Chúng con xin Trân trọng cảm ơn!

