
BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI 

 (Toàn văn bài phát biểu của GS. Mai Trọng Nhuận  tại buổi lễ trao học bổng POSCO TJ Park) 

Kính thưa ngài Lee Woo In – Phó Chủ tịch thường trực Quỹ POSCO TJ Park, 

Kính thưa tất cả các vị đại biểu, các thầy cô và các em sinh viên thân mến, 

Tôi có 3 ý kiến muốn chia sẻ với quí vị đại biểu và các em sinh viên ngày hôm nay. 

Tôi rất háo hức và vui mừng chờ đợi lễ trao học bổng POSCO mang tên Park Tae Joon ngày hôm nay. 

POSCO là biểu tượng của Hàn Quốc, một ý chí quật cường vượt qua mọi gian khó, biến thách thức thành 

cơ hội, phát triển đất nước giàu có từ đống tro tàn của chiến tranh và tận cùng của sự gian khó. POSCO 

đồng thời là biểu hiện tinh thần của Hàn Quốc, đó là: trước bất kỳ khó khăn nào, mọi người đồng lòng, giải 

quyết mọi khó khăn, biến thách thức ấy thành cơ hội để phát triển đất nước. POSCO đã đang hợp tác rất 

hiệu quả tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước chúng tôi. POSCO cũng đang hợp 

tác với ĐHQGHN thông qua việc trao học bổng POSCO TJ Park và các học bổng khuyến khích tài năng trẻ 

cho sinh viên ĐHQGHN. POSCO là học bổng mang tên Park Tae Joon – người đàn ông tiêu biểu của Hàn 

Quốc, biểu hiện của ý chí “thép”, quyết tâm “thép” và lòng dũng cảm biến thách thức thành cơ hội phát triển 

đất nước. Bản thân Park Tae Joon là một trong những cố vấn chiến lược của ĐHQGHN và những gợi ý của 

ông có ý nghĩa rất tích cực trong việc phát triển tầm nhìn và xây dựng ĐHQGHN vươn lên tầm quốc tế. Tôi 

chân thành bày tỏ lòng biết ơn và tri ân những người Hàn Quốc, POSCO và cá nhân ông Park Tae Joon. 

Ý thứ 2 tôi muốn chia sẻ bắt nguồn từ biểu tượng của POSCO. Có nhiều ý nghĩa nhưng tôi thấy một ý nghĩa 

vượt trội đó là ươm những mầm xanh, phát triển đất nước Hàn Quốc, góp phần phát triển thế giới trong đó 

có Việt Nam. Học bổng POSCO TJ Park giúp cho thế hệ trẻ - những mầm xanh sống có ích, đóng góp cho 

sự phát triển của quốc gia và nhân loại. Học bổng POSCO mang tên Park Tae Joon ngầm trong đó một ý 

nghĩa sống có ích, vươn lên trở thành một con người thành đạt. Tôi mong rằng các bạn sinh viên nhận học 

bổng này sẽ nuôi dưỡng hoài bão, phát triển thành nhiều POSCO và mang khí chất của Park Tae Joon. Học 

bổng là sự hỗ trợ thiết thực cho sinh viên ĐHQGHN trong học tập và nghiên cứu. 

Với ý nghĩa cao đẹp của học bổng POSCO đặt lên vai những người nhận học bổng một vinh dự cao gắn liền 

với một trách nhiệm lớn. Các sinh viên hãy xứng đáng với học bổng này bằng nỗ lực phi thường, bằng ý chí 

thép để biến mọi khó khăn thành cơ hội, để trở thành con người có phẩm chất cao đẹp của Park Tae Joon, 

có văn hóa của POSCO trong mọi hoạt động hiện tại và phấn đấu trở thành công dân toàn cầu, có ích của 

Việt Nam,  khu vực và nhân loại. 

 


