
Các đồng chí kính mến! 

           Nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 

25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014), thay mặt Ban Chi ủy, Ban Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ, 

giảng viên đã và đang công tác tại Trung tâm lời tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất. 

           Là một đơn vị đào tạo trực thuộc đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, 

Trung tâm có nhiệm vụ giảng dạy GDQPAN cho sinh viên, tham mưu cho Giám đốc ĐHQGHN về công 

tác quân sự địa phương và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức 

ĐHQGHN. Hơn 10 năm qua, Trung tâm không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, từng bước khẳng định 

được uy tín và vị thế là một Trung tâm hàng đầu của cả nước về thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho sinh 

viên. Thành công như ngày nay là có sự kết tinh sức lực, trí tuệ, tâm huyết, tình cảm và trách nhiệm của 

các thế hệ cán bộ, giảng viên đã và đang công tác tại Trung tâm. Năm 2014, Trung tâm được ĐHQGHN 

giao quản lí, khai thác và sử dụng kí túc xá số 4 Hòa Lạc vào thực hiện nhiệm vụ giảng dạy giáo dục 

quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức mới đối với Trung tâm. Vì vậy, 

Trung tâm mong tiếp tục nhận được sự động viên, đóng góp cả về vật chất và tinh thần của các thế hệ 

cán bộ, giảng viên để Trung tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

 

            Một lần nữa, thay mặt Ban Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối 

với nhiệt huyết và những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giảng viên của Trung tâm. Kính chúc 

các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát 

triển của Trung tâm, ĐHQGHN và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc! 

     Chào thi đua quyết thắng 

Nguyễn Văn Lợi 

Giám đốc Trung tâm 

 


