
 

 

BÀI PHÁT BIỂU 

CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ MINH HOAN, BÍ THƯ TỈNH UỶ, 

tại Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 

của Trường Đại học Đồng Tháp 

(Buổi sáng, ngày 19 tháng 9 năm 2017) 

----------- 

 

     Kính thưa:  
 

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo Tây Nam 

Bộ, Trường Đại học Quốc gia; 

- Quý đại biểu, khách dự; 

- Ban Lãnh đạo, tập thể cán bộ, giảng viên và các em sinh 

viên Trường Đại học Đồng Tháp thân mến! 

 

 

Giờ phút này, trong không khí trang trọng trong Lễ khai giảng năm học mới 

2017 - 2018, Tôi cảm thấy rất ấm áp và xin được bày tỏ niềm hạnh phúc khi đứng 

trong một Ngôi trường có bề dày đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, 

không chỉ cho đất Sen hồng, mà còn cho nhiều địa phương trong Khu vực - Một ngày 

vui với biết bao kỳ vọng!  

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh và với tình cảm cá nhân, Tôi xin được biểu dương 

tinh thần lao động, những ý tưởng sáng tạo của Đại học Đồng Tháp. Điều đó đã mang 

lại những thành tích đáng tự hào cho tất cả chúng ta trong năm học vừa qua. Tự đáy 

lòng mình, Tôi trân trọng cảm ơn tất cả và tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào một năm học 

mới với những thay đổi mới mạnh mẽ hơn nữa và đạt những kết quả tích cực hơn nữa 

trong tiến trình thực hiện sứ mạng cao cả của Đại học Đồng Tháp! 

Thưa quý đại biểu, khách dự, quý thầy cô, 

Mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi địa phương đều có những cột mốc, những 

dấu ấn trong suốt chặng đường phát triển của mình. Vậy thì hôm nay, trong thời khắc 

này, tại sao chúng ta không xem đó là một cột mốc, là một dấu ấn trên chặng đường 

phát triển của Ngôi trường đại học thuộc về mảnh đất Sen hồng này? Cột mốc và dấu 

ấn hôm nay là chất keo dính bền chặt để kết nối giữa hôm qua, hôm nay với ngày mai, 

giữa quá khứ, hiện tại với tương lai.  
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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 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. Chúng ta sẽ làm gì và 

phải làm gì trong xu thế đó? 

Thưa quý đại biểu, khách dự, quý thầy cô, 

Do nhiều cơ duyên, Tôi càng ngày càng gần gủi với Ngôi trường thân thương 

này. Và Tôi nghĩ rằng, mình càng phải có trách nhiệm cả về phương diện người lãnh 

đạo lẫn trách nhiệm công dân. Nhờ vậy, Tôi đã nhìn thấy sức mạnh tiềm ẩn về năng 

lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, những khát vọng được làm việc, cống hiến 

không chỉ cho Ngôi trường này, mà cho cả quê hương đất Sen hồng của những người 

có mặt tại đây. Đồng thời, Tôi cũng "đọc" được những trăn trở của nhiều thầy cô về sứ 

mạng của những người được xã hội giao phó trọng trách đào tạo nguồn nhân lực cho 

xã hội. Tôi cảm nhận được nhiều điều đang thôi thúc quý thầy cô được làm việc tốt 

hơn, cống hiến nhiều hơn trong suốt thời gian qua. Chính những điều "đọc" được và 

cảm nhận được khiến niềm tin trong Tôi càng sâu sắc hơn về tương lai nếu tất cả 

chúng ta biết hợp lực lại và cùng nhìn về một hướng! 

Tôi cũng cảm nhận được rằng, quý thầy cô càng tự hào về những đóng góp 

thầm lặng của mình thì càng thấy những món nợ của mình đối với các thế hệ sinh viên 

và cả xã hội đang kỳ vọng. Từ đó, Tôi có niềm tin vững chắc rằng, sức mạnh ấy sẽ 

được cộng hưởng và nhân lên nhiều lần nếu mỗi trái tim được đánh thức, mỗi bộ óc 

khơi gợi, mọi người được gắn kết lại và được trao quyền. Tôi có niềm tin mạnh mẽ 

rằng, chính những người ở đây mới là những người cùng nhau xây dựng một Kế hoạch 

chiến lược phát triển trong chặng đường mới đầy thách thức. Đó chính là "kim chỉ 

nam" để chúng ta bắt tay hành động với một tầm nhìn mới. Càng chậm, chúng ta càng 

mất phương hướng và có khi là phải trả giá.  

Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường cần phải khẳng định rằng, tương lai của 

Nhà trường và những thế hệ tương lai sẽ được và phải được phát hoạ từ bảng Kế hoạch 

chiến lược đó! 
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Tôi cũng cảm nhận rất rõ khát vọng đổi mới và phát triển từ những thành 

viên trong Ban Lãnh đạo, của đội ngũ giảng viên và sinh viên của Trường. Tôi rất vui 

khi nhiều mô hình mới thể hiện sự dấn thân, mạnh dạn và sáng tạo của Trường đã 

được khai sinh và đang dần khẳng định vị trí, như: Câu lạc bộ "Vườn ươm khởi 

nghiệp", Câu lạc bộ "Sinh viên khởi nghiệp", Câu lạc bộ "Sinh viên nghiên cứu khoa 

học", Câu lạc bộ "Đọc sách"... Tôi gửi gắm kỳ vọng vào những hoạt động mang lại 

hiệu quả từ các câu lạc bộ, như những thành viên năng động trong hệ sinh thái khởi 

nghiệp của đất Sen hồng. 

Trong thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh luôn tự hào về những chỉ số xếp hạng cấp 

quốc gia của địa phương mình. Đó là kết quả của tư duy hệ thống và hành động hệ 

thống. Trong hệ thống đó, có sự đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp của Trường Đại học 

Đồng Tháp với hành trình gần 15 năm xây dựng và phát triển, không ngừng vươn lên. 

Nhưng lãnh đạo Tỉnh cũng thường xuyên cảnh giác về cái bẫy của những thành tích, 

những chỉ số xếp hạng. Cái bẫy đó chính là sự tự bằng lòng với hiện tại! Cái bẫy đó 

chính là vì chúng ta không định vị đúng mình đang ở đâu so với chung quanh, trong sự 

vận động nhanh chóng của xã hội, trong sự thay đổi mà đơn vị thời gian không còn 

diễn ra theo từng năm, từng tháng, mà tính từng ngày!  

Một khi tự bằng lòng, thì đồng nghĩa là sẽ không nhìn thấy vấn đề cần thay 

đổi để hoàn thiện. Và nói như một danh nhân: "Một khi bạn không thấy vấn đề, thì đó 

chính là vấn đề lớn nhất của bạn rồi đó"! 

Thưa quý đại biểu, khách dự, quý thầy cô, 

Cả về lý luận lẫn thực tiễn lịch sử nhân loại, không phải đổi mới nhất thiết 

bao giờ cũng bắt buộc phải từ bên trên xuống, từ cấp vĩ mô. Có những đổi mới thành 

công từ cấp cơ sở, mà ở đó, có những va đập, những tắc nghẽn so với yêu cầu phát 

triển. Ở đó có những con người mong muốn khơi thông dòng suối để nó tuôn chảy 

mạnh hơn. Và quả thực, đổi mới không bao giờ là dễ dàng, là chỉ có "xuôi chèo mát 

mái". Nó là sự giằng xé trong mỗi con người, giữa "được" và "mất", giữa thành tích 

hôm qua và kỳ vọng của ngày mai, giữa cái "tôi cá nhân" và "cái chúng ta", giữa vượt 

lên và an phận.  

Nhưng nhờ sự hun đúc của cả một tập thể, nhờ vào sự truyền cảm hứng cho 

nhau, nhiều mô hình đổi mới thành công và đóng góp cho công cuộc đổi mới cấp độ 

quốc gia. 

Như vậy, chặng đường đổi mới cũng không phải là, và không thể là một lộ 

trình đã được tính toán trước tất cả, đồng thuận tất cả. Đó là sự chung đúc những trăn 
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trở, những ý tưởng, những sáng kiến của rất nhiều bộ óc. Đó cũng là một quá trình vừa 

đi, vừa tìm đường, vừa đi vừa điều chỉnh, thuyết phục nhau, chờ đợi nhau, rồi từng 

bước đi tới sự đồng thuận. Trên lộ trình đó, có những người vươn lên trước và lần lượt 

cuốn hút cả tập thể tiến lên. Có cả những sức ì, những nghi kỵ, những cản trở do chưa 

kịp nhận thức ra cái mới. Có những bộ óc đã từng trì trệ, bỗng bừng tỉnh, vượt lên, toả 

sáng. Có những trường hợp sau khi vượt trội, toả sáng lại ngưng trệ, lu mờ, bị đà tiến 

chung vượt qua. Nhưng tổng hợp lực của sự vận động là tiến tới - Tiến tới trong sự 

đồng thuận ngày càng cao! 

Các cháu sinh viên thân mến! 

Giờ này, nhìn vào ánh mắt của các cháu, Tôi cảm nhận rằng, đó không phải 

là những sinh viên đang ngồi trên ghế một trường đại học, mà là những người trong 

tương lai sẽ là chủ của mảnh đất tươi đẹp này. Có khi nào, các cháu tự mình đặt ra 

những câu hỏi và tự trả lời một cách thành thật nhất, tự tin nhất: Mình là ai, mình từ 

đâu đến, mình đang ở đâu và mai kia mốt nọ mình sẽ ở đâu, về đâu, làm gì? 

 Nếu không thường xuyên đặt câu hỏi và tự trả lời, coi chừng các cháu bị mất 

phương hướng, và các cháu sẽ đánh mất động lực trong cuộc sống của mình rồi đó! 

Khoảng thời gian ở giảng đường đại học, các thầy cô chỉ giứp cho các cháu hoàn thiện 

kiến thức, rèn luyện kỹ năng, những cái mà người ta tổng kết rằng, chỉ chiếm 20% trên 

con đường dẫn đến thành công. Và hãy ghi nhớ rằng, 80% còn lại là chính thái độ của 

các cháu đối với cuộc sống, mà trước hết là thái độ trong học tập, tiếp thu kiến thức, 

rèn luyện kỹ năng trong từng ngày vô cùng quý giá, có thể sẽ không thể tìm lại được 

sau này. 

Có người nói rằng: "Người ta không thua kém nhau về trí thông minh mà chỉ 

thua kém nhau về thái độ"! Các cháu nghĩ sao về điều đó?!? 

Thưa quý thầy cô, các cháu sinh viên thân mến, 

"Thay đổi", "Phải thay đổi", "Thay đổi hay là chết", đó là những khẩu hiệu 

vang lên khắp thế giới ngày nay. Đồng Tháp trong những năm gần đây được dư luận 

đánh giá là một địa phương năng động và có nhiều tư duy đổi mới. Tôi kỳ vọng rằng, 

Đại học Đồng Tháp sẽ tiếp tục góp phần vào việc xây dựng hình ảnh một địa phương 

thay đổi mạnh mẽ. Một năm mới sẽ bắt đầu sau tiếng trống khai trường hôm nay. Và, 

mọi sự thay đổi cũng bắt đầu từ ngày hôm nay. Một năm "tập trung đổi mới phương 

pháp giảng dạy và học tập" - Một năm "gắn kết nghiên cứu khoa học với những vấn 

đề thực tiễn đang được cuộc sống đặt ra" - Một năm "khởi nghiệp" trong tất cả chúng 
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ta! Mong rằng, những thông điệp đầy ý nghĩa này luôn thấm đẫm trong từng thành 

viên Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên và các cháu sinh viên Nhà trường 

chúng ta! 

Với niềm tin mạnh mẽ vào một năm học mới với nhiều thay đổi, Tôi chúc 

mừng Trường Đại học Đồng Tháp được công nhận đạt "Tiêu chuẩn chất lượng giáo 

dục" theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân ngày khai trường. 

Bỏ tự ti - Giảm tự tôn - Tăng tự tin - Biết tự hào, đó là con đường dẫn đến 

thành công cho mỗi chúng ta! 

Chúc sức khoẻ tất cả quý đại biểu, khách dự và các cháu sinh viên. Xin 

trân trọng cảm ơn! 


