DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
của NGƯT.PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp
ngày 19 tháng 9 năm 2017
- Kính thưa Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy Đồng Tháp.
- Kính thưa TS. Hà Hữu Phúc - Trung tâm Phát triển giáo dục trực thuộc Bộ
Giao duc và Đào tạo;
- Kính thưa TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất
lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Kính thưa quý vi ̣ đại biể u, quý khách dự;
- Kính thưa quý đồng nghiệp và các bạn sinh viên thân mế n!
Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 29 tháng 7 năm Đinh Dậu,
Trường Đại học Đồng Tháp long trọng tổ chức “Lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018,
và công bố quyết định trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.
Tập thể Nhà trường trân trọng chào đón sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo,
quý đại biểu - khách quý trong và ngoài nước, phóng viên các cơ quan báo chí, quý
đồng nghiệp và 1.368 tân sinh viên khóa tuyển sinh 2017. Xin được gửi đến tất cả
quý vị và các bạn sinh viên: tình cảm nồng ấm và lời chào mừng nồng nhiệt nhất!
- Kính thưa quý đại biểu; quý đồng nghiệp!
- Các bạn sinh viên thân mến!
Một trong những thành quả đáng ghi nhận của Trường Đại học Đồng Tháp
chúng ta trong năm học vừa qua và giai đoạn 2012 – 2016 chính là “trở thành trường
đại học đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham gia đăng ký và được
công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và
Đào tạo”. Và một lát nữa thôi, chúng ta sẽ thực hiện nghi thức công bố quyết định của
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội và đón nhận sự
ghi nhận ý nghĩa và nhiều cảm xúc này.
Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2020, Trường Đại học Đồng Tháp
xác định “Kiểm định chất lượng giáo dục là mục tiêu siêu ưu tiên” để tổng kết một giai
đoạn phát triển, để hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập trường đại học (2003 – 2018),
42 năm truyền thống của Trường Sư phạm cấp II Đồng Tháp (1977 – 2017), 43 năm
truyền thống xây dựng và phát triển Trường Đại học Đồng Tháp (1975 – 2018) sẽ
được tổ chức vào ngày 10/01/2018. Đồng thời, nhà trường cũng mong muốn thể hiện
sự cam kết mạnh mẽ bằng nội lực để khẳng định uy tín và hội nhập quốc tế.
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Bản thân kiểm định chất lượng, có thể, sẽ không tạo ra chất lượng ngay cho mỗi
trường, mà nó chính là tấm gương phản ánh toàn bộ thực trạng của nhà trường, giúp
cho các nhà quản lý nhìn nhận những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị mình để từ đó có
bước hành động tiếp theo phù hợp. Từ những khuyến nghị quý báu của Hội đồng đánh
giá ngoài, Trường Đại học Đồng Tháp nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu, thách
thức và cơ hội của chính mình. Hoạt động kiểm định góp phần hoàn thiện một cơ sở
dữ liệu tổng hợp trong toàn trường, các quy trình được cải tiến để nâng cao hiệu quả
công việc hiện tại, khả năng tự chịu trách nhiệm luôn được phát huy tối đa và đội ngũ
sẽ luôn nhìn nhận thực tại dưới trạng thái cập nhật.
Đồng thời, kiểm định chất lượng giáo dục sẽ góp phần giúp cho mỗi đơn vị trong
trường và nhà trường không ngừng hoàn thiện về mặt chất lượng. Hoạt động này đã
làm thay đổi cách nhìn nhận về trách nhiệm, chuyển từ quan điểm chỉ nhận trách
nhiệm công việc trước cấp trên, sang nhận trách nhiệm đảm bảo chất lượng trước một
số các đối tượng rộng hơn gồm người học, nhà tuyển dụng, nhà nước và xã hội.
Từ diễn đàn này, cho phép tôi gửi lời cám ơn trân trọng nhất đến Bộ Giáo dục và
Đào tạo; Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh Đồng Tháp và các
Tỉnh; các sở, ban, ngành của Tỉnh Đồng Tháp và các Tỉnh; các trường đại học, cao
đẳng trong và ngoài nước đã có sự quan tâm, hợp tác, kết nối nguồn lực, hỗ trợ chí tình
trên tất cả các mặt trong quá trình phát triển của Nhà trường. Xin trân trọng cám ơn!
Thay mặt, lãnh đạo Trường, tôi chân thành cám ơn tất cả quý đồng nghiệp, quý
người học, cựu người học, nhà tuyển dụng lao động đã đồng hành, nỗ lực, gắng sức
chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong suốt thời gian qua. Lãnh
đạo Trường, và với tư cách cá nhân, tôi rất cảm động và chia sẻ với sự cố gắng của tất
cả mọi người. Xin trân trọng cám ơn!
- Kính thưa quý đại biểu; quý đồng nghiệp!
- Các bạn sinh viên thân mến!
Cũng trong năm học vừa qua, “điểm sáng thứ 2” đáng ghi nhận và trân trọng nữa
là: Trường Đại học Đồng Tháp của chúng ta được lựa chọn là 01 trong 15 cơ sở
giáo dục đại học trong cả nước được Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ tổ
chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong
các cơ sở giáo dục công lập. Bên cạnh đó, Trường Đại học Đồng Tháp cũng gặt hái
nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác như: đào tạo, nghiên cứu
khoa học và công nghệ (54 công trình khoa học công bố quốc tế), hợp tác quốc tế,
quản trị nhà trường, công tác đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất và thiết bị, kế
hoạch – tài chính, và công tác sinh viên.
Nhiều mô hình hay được kiến tạo và hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo của trường như: Mô hình Nhóm nghiên cứu trẻ, Câu lạc bộ (CLB) Sinh
viên nghiên cứu khoa học, CLB Đọc sách và Không gian sách, CLB Văn học và Sáng
tác trẻ, CLB Sinh viên khởi nghiệp, CLB Vườn ươm khởi nghiệp; CLB Chung sức, CLB
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Kỹ năng và Tình nguyện, CLB Bảo tồn di sản, CLB Truyền thông – Sự kiện, cùng
nhiều CLB học thuật hoạt động hiệu quả ở các khoa.
Nhà trường đang tiến hành bổ sung vào chương trình đào tạo các học phần “Khởi
nghiệp” đối với các ngành ngoài sư phạm, học phần “Kỹ năng tìm kiếm việc làm” cho
tất cả các ngành; đang hoàn thiện kế hoạch triển khai mô hình “Cà phê sáng cùng
Hiệu trưởng” tại Không gian sách của Trường (định kỳ 01 tháng ít nhất 02 lần, Hiệu
trưởng Nhà trường sẽ dành thời gian buổi cà phê sáng để cùng gặp gỡ, chia sẻ, giải đáp
những kiến nghị của người học, người dân và viên chức của Trường).
Song hành với những mặt mạnh, thời cơ và thành quả đã gặt hái được, Nhà
trường mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế và thách thức phải đối mặt. Những hạn
chế đó là: Năng lực giảng dạy và nghiên cứu của một số giảng viên chưa đáp ứng đầy
đủ so với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế (nhất là trong bối cảnh của cuộc Cách
mạng công nghiệp 4.0); Cơ sở vật chất và tài chính còn hạn hẹp; Chương trình đào tạo
và quy trình đào tạo chưa thật sự hiện đại; Tổ chức và quản lý dạy và học theo hệ
thống tín chỉ, trong một số thời điểm cụ thể, còn chưa thật sự hiệu quả, chưa thật sự
chuyên nghiệp; Các ngành đào tạo giáo viên chưa thu hút được người có năng lực nổi
trội vào học; Vấn đề việc làm của người học sau tốt nghiệp cũng còn gặp nhiều khó
khăn; các nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục kết thúc, nên
việc phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị gặp nhiều khó
khăn, do nguồn thu sự nghiệp chỉ đủ đảm bảo chi thường xuyên; v.v...
- Kính thưa quý đại biểu; quý đồng nghiệp!
- Các bạn sinh viên thân mến!
Bước vào năm học 2017 – 2018, toàn thể công chức, viên chức và học viên, sinh
viên Trường Đại học Đồng Tháp đoàn kết, quyết tâm thi đua giảng dạy, học tập và
nghiên cứu với chủ đề năm học là: “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy học”, tập
trung vào 06 nhiệm vụ chủ yếu như sau:
1. Tiếp tục nâng cao năng lực của nhà trường về chất lượng đội ngũ, năng lực
quản trị hệ thống, cơ sở vật chất và thiết bị; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước đáp
ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
2. Tiếp tục phát triển chương trình đào tạo theo hướng đổi mới và sáng tạo;
triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng; chú trọng bồi dưỡng
đạo đức nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho người học; tăng cường kết nối với đơn
vị tuyển dụng lao động, cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục phổ thông.
3. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng bền vững trong nhà
trường, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng đến mô hình 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, tập trung đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đầu tư cho hoạt động tổ chức
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nhà giáo cho giáo viên và giảng viên.
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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, tổ
chức kỷ niệm 15 năm thành lập trường.
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.
- Kính thưa quý đại biểu; quý đồng nghiệp!
- Các bạn sinh viên thân mến!
Thay mặt tập thể sư phạm Nhà trường, Thầy gửi lời cám ơn bạn đã lựa chọn
giảng đường Đại học Đồng Tháp. Lời đầu tiên, Thầy muốn dành cho các em là:
“Welcome to Dong Thap University”! Chào mừng các em bắt đầu một hành trình
mới mang tên Trường Đại học Đồng Tháp. Một hành trình mới bắt đầu, với tình cảm
dành cho tuổi trẻ, Thầy chia sẻ với các bạn 03 điều sau:
- Thứ nhất, các bạn cần xác định “các bạn muốn đi đâu”? Đó chính là việc xác
lập mục tiêu và Đích đến.
- Thứ hai, các bạn nên xác định cần bắt đầu đi từ đâu? Đó chính là “định vị
được” vị trí hiện tại của mình.
- Và thứ ba, để đi đến đích trên hành trình chinh phục tri thức, cần phải cần có
bản đồ và la bàn. Đó chính là việc lập kế hoạch.
Hành trình của các bạn đã chính thức bắt đầu rồi. Hành trình ấy là nơi các bạn
học và trưởng thành. Đó là khoảng thời gian các bạn học cách tự lập, tự chịu trách
nhiệm cho mọi quyết định của mình, học “cách quản lý sự thay đổi”, làm quen bạn
mới, xây dựng các mối quan hệ xã hội, tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại
khóa, hoạt động xã hội. Các bạn sẽ, “và cần” đối diện với nhiều thách thức, có thể các
bạn sẽ phạm sai lầm, nhưng cũng là “phương cách” để các bạn đứng lên “một cách
mạnh mẽ” từ những sai lầm đó. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Thầy mong các bạn sẽ
có một hành trình thú vị và phát huy hơn nữa tinh thần dấn thân, trải nghiệm, khởi
nghiệp và lập nghiệp.
- Kính thưa quý đại biểu; quý đồng nghiệp!
- Các bạn sinh viên thân mến!
Năm học 2017 – 2018, Trường ta có 586 công chức, viên chức; với 92% giảng
viên có trình độ sau đại học; trong đó có 04 phó giáo sư, 76 tiến sĩ, 301 thạc sĩ (với 78
người đang học nghiên cứu sinh), cùng với nhiều nhà khoa học, nhà giáo, các chuyên
gia trên nhiều lĩnh vực tham gia giảng dạy, hứa hẹn sẽ góp phần kiến tạo nên môi
trường học thuật năng động với “một chương trình đào tạo ẩn” mang ý nghĩa nền tảng
– đó là văn hóa nhà trường.
Năm học 2017 – 2018, Trường ta có quy mô đào tạo gần 8.000 học viên, sinh
viên chính quy với 06 chuyên ngành thạc sĩ và 32 ngành đại học. Người học đã lựa
chọn chúng ta, lựa chọn Trường Đại học Đồng Tháp. Và như thế, mỗi chúng ta, ở mỗi
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cương vị công tác của mình cần nỗ lực hơn nữa vì các em và vì chính chúng ta. Hãy
cùng kiến tạo nên “niềm vui và nỗi buồn vừa đủ” dành cho các em trên hành trình tri
thức, hãy để các bạn cảm nhận được tấm lòng nhân hậu lan tỏa ấm áp trong các giảng
đường. Hãy biến các phòng, khoa, trung tâm là nơi các em cảm thấy an toàn, tin cậy
tìm tới để sẻ chia, hỗ trợ. Hãy cùng làm cho các Câu lạc bộ là nơi các em thỏa sức
sáng tạo, theo đuổi đam mê của mình.
Tôi còn nhớ một câu chuyện về dòng chữ được khắc ở quảng trường Trafalgar –
thủ đô London của nước Anh nhiều năm trước, có đại ý là: “Nước Anh mong muốn :
mỗi người sẽ làm tròn công việc và bổn phận của mình”. Và theo nhận định của
nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, câu nói tuy đơn sơ và dung dị này nhưng có ý nghĩa và
sức hiệu triệu rất lớn. Tôi cũng mong muốn: “Ở Trường Đại học Đồng Tháp, mỗi
người sẽ làm tròn công việc và bổn phận của mình”. Bởi lẽ:
- Ở trường đại học, mỗi giảng viên là “một nhà giáo dục”. Nhà giáo dục là “sự
tổng 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.
- Ở trường đại học, mỗi người học cần là một ngọn đuốc tự học, là một “một
ngọn đuốc cần được sẵn sàng thắp sáng, hơn là một chiếc bình chờ được đổ đầy
nước”.
Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm làm như vậy! Trong ngôi nhà Đại học Đồng
Tháp yêu thương, mỗi chúng ta, mỗi đơn vị trực thuộc đều cần làm đúng việc của
mình, lao động nghiêm túc với tinh thần đổi mới và sáng tạo. Bởi vì, thành quả
chung của nhà trường chính là “sự kết tinh” và “tổng hòa” thành quả riêng của từng cá
nhân, từng thể nhỏ trong cùng hệ thống.
Các bạn sinh viên thân mến!
“Hãy cầm quyển sách lên – Phía trong những con chữ nhỏ xinh, là con đường
rộng mở. Hãy mạnh dạn dấn thân – Phía sau thất bại và trải nghiệm, là hạt giống
thành công”.
Kính thưa toàn thể quý vị!
Từ diễn đàn hôm nay, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin chân
thành cám ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, khách quý; quý đại biểu; quý đồng
nghiệp và các bạn học viên, sinh viên: luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
Với tất cả sự trân trọng, tôi xin tuyên bố Khai giảng năm học 2017 – 2018
VÀ ĐÁNH VANG LÊN HỒI TRỐNG DÀI BÁO HIỆU: MỘT NĂM HỌC MỚI
BẮT ĐẦU!
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