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THƯ CHÚC MỪNG
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN

 
 Trước tiên, thay mặt BCH Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên Trường Đại học 
Ngoại ngữ, ĐHQGHN tôi xin gửi tới các anh chị là hội viên của Mạng lưới lời chào, lời 
chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Đại hội đại biểu Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên lần thứ nhất, nhiệm kì 2021 
-2026 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN với tinh thần “Kết nối – Chia sẻ – Đồng 
hành cùng phát triển” được tổ chức thành công ngày 27/03/2021 tại Trường Đại học 
Ngoại ngữ. Mạng lưới cựu học sinh, sinh viên đã kết nối, nhận được sự quan tâm và tham 
gia của đông đảo hội viên là cựu học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường.

 Với mong muốn phát triển Mạng lưới ngày càng lớn mạnh, BCH Mạng lưới 
khuyến khích các Chi hội, Phân Hội và Câu lạc bộ trực thuộc Mạng lưới chủ động tập hợp 
thành viên, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối thành viên cùng nhau kiến tạo hợp 
tác, đồng hành cùng phát triển, thúc đẩy lợi ích thiết thực của từng hội viên tham gia, 
giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau trong học tập, nghiên cứu, trong công việc làm 
ăn và trong cuộc sống, kết nối chặt chẽ mối quan hệ, sự hỗ trợ và hợp tác giữa Nhà 
trường với các cựu học sinh, sinh viên, học viên trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển 
nguồn nhân lực.

 Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới Mạng lưới Cựu học sinh, sinh viên sẽ phát 
triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả tích cực và đặc biệt chú trọng xây dựng tinh thần đoàn 
kết trong Mạng lưới, vượt qua khó khăn, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực sáng tạo hơn nữa 
để cùng phát triển, đồng thời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của Nhà 
trường.

 Chúc toàn thể hội viên các Chi hội, Phân hội và Câu lạc bộ chúng ta sức khỏe, 
đồng tâm hiệp lực xây dựng Mạng lưới phát triển và thành công.
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