DIỄN VĂN CỦA HIỆU TRƯỞNG
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2003 – 2018)
43 NĂM TRUYỀN THỐNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QLGD
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP (1975 – 2015)

NGƯT.PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp
ngày 10 tháng 01 năm 2018

- Kính thưa: ThS. Lê Minh Hoan - UV.BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.
- Kính thưa: PGS,TS. Huỳnh Thành Đạt - UV.BCH Trung ương
Đảng, Giám đốc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kính thưa: TS. Hà Hữu Phúc – Giám đốc Trung tâm Phát triển
giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự đại diện các đơn vị.
- Kính thưa quý đồng nghiệp và cựu đồng nghiệp.
- Kính thưa các bạn sinh viên, học viên
và cựu sinh viên, học viên thân mến !
Hôm nay, mồng 10/01/2018, Trường Đại học Đồng Tháp long
trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường và 43 truyền thống
đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
Hòa trong bầu không khí vui tươi, rộn ràng này, cho phép tôi thay
mặt Lãnh đạo Nhà trường trân trọng chào đón sự có mặt của các
đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các nhà giáo, doanh nhân,
đồng nghiệp và học viên, sinh viên qua các thế hệ.
Sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ quan trọng này thể hiện sự
quan tâm, tình cảm ấm áp và là nguồn động viên ý nghĩa đối với Nhà
trường. Xin được gửi đến quí vị và các anh chị: tình cảm nồng ấm
và lời chào mừng nhiệt liệt nhất!
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự !
1

- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
Chúng tôi dường như cảm nhận được rằng, đêm qua dòng Tiền
Giang không ngủ. Dường như con sông đang thao thức cùng với bao
thế hệ Thầy trò Trường Đại học Đồng Tháp trong cuộc tao ngộ…sau
15 năm và 43 năm. Có những giáo sinh trở về trường xưa với mái đầu
đã “ngả màu sương”, họ trở về như tìm lại tuổi mười tám, đôi mươi
dấu yêu của mình. Có những Thầy cô một thời từng là giảng viên, là
nhà quản lý, giờ đây mái đầu đã trắng màu bụi phấn, nhưng trong từng
ánh mắt vẫn ngời lên một niềm hạnh phúc, hạnh phúc bởi được về lại
với những kí ức thân thương. Đó thật sự như khúc đồng vọng từ tâm
hồn, tấm lòng và niềm tin trong cuộc hạnh ngộ hôm nay.
Có người nói đất lành chim đậu, niềm vui đơn sơ của người làm
vườn là có những cánh chim chọn cành trong vườn mình làm tổ. Và nữa,
niềm vui và hạnh phúc nhất của người thầy là nhìn thấy học trò của mình
thành đạt (thành đạt với nhiều vai trò, chí hướng, đóng góp và phụng sự
khác nhau). Hôm nay, chúng tôi (những người đã gắn bó với quê hương
Đồng Tháp gần 40 năm), dù đôi mắt không còn tinh tường, trí nhớ không
còn tốt như thời trẻ, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra và vẫn nhớ những học
trò của mình, có nhiều người đang có mặt trong buổi lễ này, đã hẹn nhau
ngày về, đã cùng tìm về “bên chiếc nôi xưa” như “một sự hồi lưu của
dòng sông tri thức”.
Với niềm xúc động chân thành, tôi mạn phép xin thể hiện phần
phát biểu của mình với bố cục 06 phần theo mạch cảm xúc:
I. Từ trường đại học sư phạm đầu tiên của ĐBSCL.
II. Đến trường đại học đa ngành đầu tiên của ĐBSCL được
công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
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III. Những cột mốc của 15 năm hành trình tri thức.
IV. Những thế hệ cựu sinh viên, học viên thành đạt mang lại
nhiều cảm hứng.
V. Hướng đến tầm nhìn đồng hành với khát vọng Cửu Long.
VI- Lời tri ân.
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự !
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
1. Vào những ngày này cách nay 15 năm chẵn, trước yêu cầu
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho vùng
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Trường Đại học (ĐH) Sư phạm
Đồng Tháp được thành lập trên nền tảng Trường Cao đẳng (CĐ) Sư
phạm Đồng Tháp theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày
10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp có chức năng và nhiệm vụ: (i)
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại
học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;
(ii) Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo
viên, cán bộ quản lý giáo dục; (iii) Nghiên cứu khoa học, triển khai áp
dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự !
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
2. Đến ngày 04/9/2008, Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp
được đổi tên thành Trường ĐH Đồng Tháp - một trường đại học
công lập, đào tạo đa ngành, đa hệ, nhiều cấp học.
Đến ngày 8/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội đã công bố quyết định công nhận và cấp giấy chứng
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nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Đồng Tháp,
trường đại học đầu tiên của vùng ĐBSCL đăng ký tham gia đánh giá
ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo
dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đồng thời, Trường ĐH Đồng Tháp được lựa chọn là một trong
các cơ sở đào tạo giáo viên được Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng nhà giáo theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp dành cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục
công lập.
3. Trong 15 năm, đội ngũ giảng viên của trường phát triển
ấn tượng cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. Nhận được sự hỗ trợ
đặc biệt của Tỉnh Đồng Tháp cho 435 lượt giảng viên đi học cao học
và nghiên cứu sinh, Nhà trường đang có 92% giảng viên có trình độ
sau đại học; trong đó có 04 phó giáo sư, 80 tiến sĩ, 299 thạc sĩ (với 79
người đang học nghiên cứu sinh), cùng với nhiều nhà khoa học, nhà
giáo, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực ở các trường đại học trong nươc
và nước ngoài tham gia giảng dạy (sự có mặt của hơn 20 giảng viên
quốc tế đang tham dự chương trình lễ hôm nay đã thể hiện sinh động
điều này). Tất cả cùng góp phần kiến tạo môi trường học thuật năng
động với “một chương trình đào tạo ẩn” mang ý nghĩa nền tảng – đó là
văn hóa nhà trường. Đây là sự nỗ lực và thành công vượt bậc của tập
thể nhà trường, khi mà vào năm 2003, trường chỉ có 165 cán bộ, giảng
viên, với 21 người có trình độ sau đại học.
Năm 2003, Nhà trường chỉ có 05 ngành đào tạo trình độ đại
học, đến nay Nhà trường đang có 06 chuyên ngành thạc sĩ, 32 ngành
đào tạo trình độ đại học, với gần 15.000 học viên và sinh viên.
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Qua 43 năm đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
(1975 - 2018), 15 năm hội nhập và phát triển (2003 – 2018), Trường
ĐH Đồng Tháp đã và đang xây dựng nên những truyền thống tốt đẹp
và quý báu. Những truyền thống quý báu ấy đã kết tinh thành sức
mạnh để xây dựng một môi trường sư phạm tích cực. Trường ĐH
Đồng Tháp ngày nay tự hào là chiếc nôi, là bệ phóng vững chãi và đầy
tự hào của nhiều thế hệ giáo viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, công
chức, viên chức, doanh nhân thành đạt đang công tác ở các trường
học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp,
cùng sự quý mến của bà con nhân dân.
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự !
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
4. Quyển Báo cáo thường niên 2017 của Trường ĐH Đồng
Tháp (được gửi tặng đến quý đại biểu, khách dự sáng nay) đã trân
trọng đề tên, ghi nhận 30 gương mặt cựu sinh viên, học viên tiêu biểu
thành đạt của trường qua hành trình 15 năm và 43 năm do Hội Cựu Sinh
viên bình chọn (trong rất nhiều, rất nhiều gương mặt cựu sinh viên, học
viên thành đạt tiêu biểu của trường đang làm việc, phụng sự cuộc sống,
mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận đầy đủ).
Sự thành đạt và đóng góp (có khi rất âm thầm) của các thế hệ
gương mặt cựu sinh viên, học viên thành đạt – thật sự đã tạo nên cảm
hứng tích cực cho các bạn sinh viên, học viên đang học tại trường; và thật
sự cũng đã tạo nên cảm hứng tích cực cho những người làm nghề dạy học
như chúng tôi.
Dù có đi đâu và làm gì, ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc lắng
lòng nhớ lại những ký ức đẹp của một thời sinh viên; và thầm mong
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trở về trường xưa, nhìn lại lớp học ngày nào, tìm kiếm chỗ ngồi quen;
được thăm lại hàng ghế đá trong sân trường, ngắm cội phượng già
trước Giảng đường 1 đầy kỷ niệm; để được ôm một người bạn và nói
với nhau lời yêu thương hay vỗ vai bỏ qua những lỗi lầm ngày trước,
để được cúi đầu chào thầy cô cũ của mình trong hãnh diện và tự hào
khoe rằng:
“Thầy, cô ơi, nay em đã trưởng thành rồi”, và cùng hòa
giọng hát bài “Đại học Đồng Tháp – Mái trường tôi yêu” – bài hát
truyền thống của trường mình.
Và chúng tôi, những người đã đào tạo các thế hệ học trò, cũng
rất mong muốn gặp lại, để được nghe chia sẻ về những thành công,
những thăng trầm trong cuộc sống của các bạn, để cùng động viên
nhau, và cùng nhau vững tin tiếp tục nghiệp trồng người.
Trên mạng xã hội Facebook sáng nay, một cựu sinh viên của
Khoa Văn hóa – Du lịch, đang làm việc ở Công ty Du lịch Vietravel,
đã chia sẻ chân tình rằng:
“Trường Đại học Đồng Tháp trong tôi, là những lần cùng lũ
bạn ở lại họp nhóm đến tối mịt để làm cho xong báo cáo môn học; là
những giờ học tranh biện nảy lửa với các thầy cô giảng viên trẻ; là
những lần hội trại lăng xăng vừa cực nhưng lại vừa vui; là những
chuyến mùa hè xanh được ăn ngủ sinh hoạt cùng bà con vùng sâu; là
những lần đi thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Tháp Mười; là một thời
sinh viên đầy nhiệt huyết, nặng ân tình với mảnh đất Sen Hồng...
Tuy không phải là lựa chọn đầu tiên, nhưng việc trở thành sinh
viên Trường Đại học Đồng Tháp đối với tôi là một quyết định đúng
đắn nhất. Mãi cho đến sau này, tôi vẫn sẽ luôn tự hào vì điều này”.
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Thay mặt Nhà trường, trân trọng cảm ơn những chia sẻ với tình
cảm nồng ấm của cựu sinh viên của Khoa Văn hóa – Du lịch!
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự !
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
5. Trong thời gian tới, Trường ĐH Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát
huy những thành tích đã đạt được, tích cực khắc phục những hạn chế;
đồng thời tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột
phá, mang định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo tiếp
tục kiến tạo môi trường học thuật năng động, sáng tạo, nhân văn và
khởi nghiệp, đó là:
(1). Tiếp tục nâng cao năng lực của nhà trường về chất lượng
đội ngũ, năng lực quản trị, cơ sở vật chất và thiết bị; tích cực tham gia hệ
tri thức số hóa của Chính phủ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước đáp
ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
(2). Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo theo hướng đổi mới
và sáng tạo.
(3). Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng bền
vững trong nhà trường, chuẩn bị các điều kiện của cơ sở giáo dục đại học
tự chủ.
(4). Phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường đến năm 2025 và
tầm nhìn đến năm 2035.
(5). Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phục vụ cộng đồng, đầu
tư có hiệu quả cho công tác truyền thông giáo dục, quảng bá và giới thiệu
hình ảnh nhà trường.
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(6). Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc sách trong
nhà trường; kiến tạo và kết nối nguồn lực hỗ trợ phong trào sinh viên
khởi nghiệp.
(7). Thực hiện tái cấu trúc nhà trường để xây dựng bộ máy nhà
trường tinh gọn và cơ chế quản trị linh hoạt, hiệu quả.
(8). Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng đến kiến tạo mô
hình trường đại học chia sẻ: kết nối với nhà tuyển dụng, doanh nghiệp
và chuyên gia trong đào tạo nguồn nhân lực.
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự !
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
6. Đánh dấu hành trình 15 năm, Trường ĐH Đồng Tháp tri
ân các cấp ủy Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ và
cơ quan, ban, ngành ở Trung ương, đã quan tâm lãnh đạo, dành những
tình cảm sâu nặng và trách nhiệm lớn lao, định hướng cho Nhà trường
phát triển bền vững.
Đồng thời, Nhà trường tri ân sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và
nhân dân các địa phương, nhất là tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh, thành
phố khu vực Nam Bộ đã không ngừng kề vai sát cánh ủng hộ, tạo điều
kiện giúp đỡ nhà trường trên chặng đường 43 năm qua. Trân trọng và
biết ơn cộng đồng các trường mầm non, phổ thông, các trường chuyên
nghiệp, các trường CĐ, ĐH trong và ngoài nước; các cơ sở giáo dục,
các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, ủng hộ và
đồng hành. Thật vinh dự và rất đỗi tự hào bởi những thành tựu đó, mãi
mãi sẽ là tài sản tinh thần to lớn của Trường ĐH Đồng Tháp, ngôi
trường được sinh ra và lớn lên nơi vùng đất trung dũng kiên cường
của Nam Bộ thành đồng.
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Nhà trường luôn khắc ghi những ân tình của các thế hệ lãnh đạo
trường, đồng nghiệp, học viên, sinh viên nhà trường qua các thời kỳ.
“Ân tình” này mang giá trị truyền thống, kết tinh thành văn hóa của
nhà trường. Các thế hệ lãnh đạo trường, đồng nghiệp, học viên, sinh
viên trường qua các thời kỳ cho dù ở vị trí công tác khác nhau, những
hoàn cảnh khác nhau, hay đang ở những địa phương khác nhau…
nhưng vẫn luôn quan tâm, luôn dõi theo, luôn giúp đỡ, hỗ trợ cho sự
phát triển bền vững của mái nhà chung Trường ĐH Đồng Tháp.
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
Bên ly cà phê ấm nóng, tươi vui ở Không gian sách, Sảnh Nhà
H1 của trường, chúng tôi đùa vui và ví Trường Đại học Đồng Tháp
chúng ta như một chàng trai đang tuổi 15, tuổi của thanh xuân, tuổi
của khát vọng tràn đầy, tuổi của tương lai rộng mở. 15 năm, cũng là
một khoảng thời gian vừa đủ dài để nhìn lại một hành trình tri thức đã
qua. Trong Thư chúc mừng 15 năm gửi Trường Đại học Đồng Tháp,
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã nhắn gửi những kỳ vọng và chia sẻ
rất chân tình rằng:
“Hôm qua là thành tích, hôm nay là thành tựu và ngày mai là
những thách thức mới. Hôm qua là những giá trị hữu hình nhưng
ngày mai là những điều vô hình từ những ý tưởng đổi mới sáng tạo từ
mỗi người trong Ngôi trường thân thương này, sẽ đơm hoa kết trái
thành những giá trị hữu hình. Hôm qua là sự vận động không ngừng,
nhưng ngày mai là yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Hôm qua, hôm
nay, chúng ta đã nghe những làn gió đổi mới thổi vào mỗi người, mỗi
tổ chức và ngày mai chúng ta đứng trong tâm bão của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư. Hôm qua, chúng ta là những người chỉ
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quanh quẩn trong đất nước mang hình chữ S, nhưng ngày mai chúng
ta phải là những người đủ sức hội nhập và là công dân toàn cầu”.
Tập thể Nhà trường trân trọng nhận lấy tình cảm và kỳ vọng này
của Bí thư Lê Minh Hoan và chúng tôi xem chia sẻ này như một mục
tiêu chiến lược để chinh phục.
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách dự !
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên, học viên!
Trên sân Trường Đại học Đồng Tháp hôm nay, chúng ta đã
nghe thấy tiếng chim rộn ràng xây tổ ấm; chúng ta đã nhìn thấy
những gương mặt, ánh mắt rạng ngời niềm tin (bên Cầu Cao Lãnh
sắp hoàn thành nối những bờ vui); chúng ta đã nhìn thấy những ngọn
nến tri thức ấm áp; chúng ta đã nhìn thấy những khát vọng đủ lớn;
chúng ta đã nhìn thấy tầm nhìn được kỳ vọng và tích cực hướng
đến. Vậy nên, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên, sinh viên
Trường Đại học Đồng Tháp hãy cùng nhau quyết tâm và đồng lòng
“biến tầm nhìn trở thành hiện thực”.
Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, tôi
xin chân thành cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị
khách quý; quý đại biểu; quý đồng nghiệp và các bạn học viên, sinh
viên các thế hệ của Trường: mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!
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