
PHÁT BIẺU BÉ MẠC
ÁT CHÍNH THỨC PHỤC vụ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 
ưởng Trường ĐH Đồng Tháp, ngày 24/5/2017)

Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiêm định 
- Đại học Quôc gia Hà Nội, Giảm sát viên Đoàn chuyên

gia Đánh giả ngoài.
- Kỉnh thưa Nhà giảo nhân dãn, GS. TSKH. Bành Tiến Long -  Nguyên 

Thử trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, 
cùng các thành viên của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài.

- Kính thưa ThS. Trần Thanh Liêm — Tinh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo Đông Tháp.

- Kính thưa Đ/c Cao Thanh Xuân — Phó Trương Ban tô chức Tinh uy 
Đồng Tháp.

- Kính thưa Quỷ đông nghiệp và các bạn sinh viên thân mên!

Trong chiến lược phát triên của Trường Đại học Đồng Tháp, nhà trường 

xác định: Kiểm định chất lượng giáo dục là mục tiêu siêu ưu tiên đê hướng đến 

kỷ niệm 15 năm thành lập, 43 năm truyền thống xây dụng và phát triển vào ngày 

10 tháng 01 năm 2018.

Mồi thành viên của Nhà trường luôn nhận thức sâu sắc rằng: Kiếm định 

chất lượng giáo dục đại học sẽ góp phần giúp cho mỗi đơn vị trong trường 

không ngùng hoàn thiện về mặt chất lượng. Hoạt động này đã làm thay đôi cách 

nhìn nhận về trách nhiệm, chuyển từ quan điểm chỉ nhận trách nhiệm công việc 

trước cấp trên, sang nhận trách nhiệm đảm báo chất lượng trước một số các đối 

tượng rộng hơn gồm người học, nhà tuyến dụng, nhà nước và xã hội.

Trong 5 năm qua (2012 -  2016), Trường Đại học Đồng Tháp đã tiến hành

quá trình kiêm định chất lượng từ hoạt động Tự đánh giá, rồi Kiêm định chương

trình đào tạo, đến Khảo sát sơ bộ và Khảo sát chính thức hôm nay. Với sự nồ lực

đáng trân trọng tập thế, Trường Đại học Đồng Tháp tự tin vào hoạt động tự đánh
<.

giá và chất lượng giáo dục của Nhà trường.

Đặc biệt, chúng ta tự hào về một tập thể gần 600 người với sự đồng thuận 

cao trong suốt quá phát triển, để chúng ta có thể mạnh dạm công bố với xã hội
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rằng: Sinh viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Đồng Tháp hàng năm có trên 80% 

đã tìm được việc làm.

Kính thưa toàn thể quý vị!

Trong làn gió của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, hơn lúc nào hết, 

Trường Đại học Đồng Tháp cần xác định một cách phù họp: điếm mạnh, điểm 

yếu, thách thức và cơ hội. Trong thời gian từ 2012 đến 2016, ơ một số lĩnh vực 

công tác, Nhí) trường có triển khai thực hiện, nhưng kết qua chưa được như 

mong đợi. Những điểm tồn tại này đã được Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài 

do Nhà giáo nhân dân, GS.TSKH. Bành Tiến Long -  Nguyên Thứ trướng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài đã phân tích và 

đưa ra những khuyến nghị quý báu. Ở đây, tôi xin phép được nhấn mạnh 

thêm 04 điểm như sau:

(1) Cần tiếp tục phát triển kế hoạch chiến lược đến năm 2030, năm 2035 

trong bôi cảnh đôi mới Chương trình giáo dục phô thông tông thê, và 

chủ trương giam chi tiêu đào tạo sư phạm.

(2) Cần gắn kết nhiều hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ 

với ứng dụng thực tiễn tại Đồng Tháp và Đồng bàng sông Cửu Long.

(3) Cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ về năng lực quản lý, quản trị 

đại học, năng lực ngoại ngữ, năng lực sử dụng và úng dụng công nghệ 

thông tin, đế đáp ứng yêu cầu đối mới phương pháp dạy học.

(4) Cần thường xuyên phát triến chương trình đào tạo, có tham khảo 

chương trình đào tạo của các nước tiên tiến, đế sớm có Chương trình 

đào tạo chất lượng cao.

Thay mặt tập thế công chức, viên chức và người học của Trường Đại 

học Đồng Tháp, tôi chân thành và nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu; đồng thời, 

thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc khắc phục những ton tại đó, bằng tất 

cả ỷ chí, quyết tâm và nguồn lực của mình.
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Kính thưa toàn thê quý vị!

Nhân dịp hội ngộ đặc biệt và cam xúc này, cho phép tôi có thêm đôi lời 

nhan nhủ và chia sẻ với công chức, viên chức và người học của Trường.

Các đồng nghiệp thăn mến! Có một câu nói của R.Roysingh -  

một chuyên gia giáo dục của UNESCO mà tôi thương chia sẻ, hôm nay xin 

nhắc lại: “Chất lượng của một nền giáo dục không vưọt quá tầm chất lưọng 

những giáo viên làm việc cho nó”.

- Ớ trường đại học, mỗi giảng viên là “một nhà giáo dục”. Nhà giáo dục 

là “sự tông hòa” của: nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà cung ứng dịch vụ 

xã hội.

- Ở trường đại học, mỗi viên chức hành chính là một “nhà điều phối”, 

“một mắc xích thạo việc” trong quy trình vận hành.

- Ớ trường đại học, mỗi ngưòi học cần là một ngọn đuốc tự học, là một 

“một ngọn đuốc cần được sằn sàng thắp sáng, hơn là một chiếc bình chờ được 

đô đầy nước”.

Như vậy, ở trường đại học, mồi chúng ta, mồi đơn vị trực thuộc đêu phai 

làm đúng việc của mình, lao động nghiêm túc và sáng tạo. Bới vì, thành quả 

chung của nhà trường chính là “sự kết tinh” kết quả riêng của những cá nhân, 

tập thê nhó, trong cùng hệ thông.

Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn!

Trường Đại học Đồng Tháp chân thành cám ơn Trung tâm Kiểm định chất 

lượng Giáo dục -  Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài và 

cá nhân TS. Tạ Thị Thu Hiền, NGND.GS.TSKH Bành Tiến Long đã không 

quản đường xa mưa nắng, từ Hà Nội đến với Trường Đại học Đồng Tháp trên 

vùng Đất Sen hồng, để hồ trợ nhà trường trong công tác kiểm định. Hy vọng 

mảnh đất và con người Đồng Tháp và Trường Đại học Đồng Tháp đã kịp đế lại 

những dấu ấn tình cảm đẹp trong lòng của các chuyên gia của Đoàn đánh giá 

ngoài. Trân trọng cám 0’n!

Đặc biệt, từ diễn đàn này, cho phép tôi gửi lời cám ơn trân trọng nhất đến 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND và ƯBND Tỉnh và các sở, ban, ngành
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của Tỉnh Đồng Tháp về sự hồ trợ chí tình trên tất cả các mặt trong quá trình phát 

triển cua Nhà trường. Trân trọng cám 0'n!

Thay mặt, Fãnh đạo trường, tôi chân thành cám ơn tất cá quý đông nghiệp, 

quý người học, cựu người học, nhà tuyên dụng lao động đã đông hành, vât vá 

chuân bị cho hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong gần 2 năm qua. Lãnh 

đạo trường, và với tư cách cá nhân, tôi rất cảm động và chia sẻ với sự cô găng 

cua tất ca mọi người. Trân trọng cám 0'n!

Kính thưa toàn thê quý vị và các bạn!

Từ khi chính thức trở thành trường đại học đa ngành, Trường Đại học 

Đồng Tháp đã xác định phương châm đào tạo: “CHẤT LƯỢNG LÀ DANH Dự 

CỦA NHÀ TRƯỜNG” và luôn kiên trì thực hiện.

Trường Đại học Đồng Tháp sè tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng, sẽ 

tiếp tục phấn đấu với nhữn£ khát vọng và mục tiêu cao hơn nữa, đê luôn xứng 

đáng với sự tin yêu cùa bà con nhân dân xứ sở Chín Rồng.

Kính chúc toàn thể quý vị. luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng kính chàoỉỷỊ^v
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