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Kính thưa: - Đồng chí Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Văn phòng đại diện Bộ 

GD&ĐT tại TP. Hồ Chí Minh; 
 - Đ/c Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ; 
 - PGs. Ts. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Cần Thơ; 
 - Quý vị đại biểu;  
 - Quý thầy cô giáo;  
 - Các em sinh viên quý mến 
 

 Trong không khí trang trọng của Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng 
trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2012-2017, tôi nhiệt liệt chúc mừng PGs.Ts. Hà Thanh 
Toàn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2012-2017. Kính 
chúc Hiệu trưởng Hà Thanh Toàn luôn sung mãn về sức khỏe và trí lực để lãnh đạo - điều hành 
trường Đại học Cần Thơ tiếp tục phát triển, xứng đáng là trường đại học trọng điểm, là trường 
đại học hàng đầu trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam, tiếp tục xác lập và khẳng 
định vị trí của trường Đại học Cần Thơ trong danh sách những trường đại học danh tiếng của 
Việt Nam, của khu vực và trên thế giới. 
 Hoàn thành nhiệm vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2006-2011, tôi cám ơn Lãnh đạo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, cám ơn lãnh đạo TP. Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 
cám ơn lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương, cám ơn các bậc tiền bối - tiền nhiệm, các 
vị lão thành cách mạng, cám ơn tất cả bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài trường Đại học Cần 
Thơ, trong và ngoài ngành giáo dục, bạn bè đồng nghiệp trong nước cũng như trên thế giới, đã 
hết lòng ủng hộ - giúp đỡ tôi, đã chỉ bảo, động viên và hợp tác với tôi, giúp tôi hoàn thành tốt 
nhiệm vụ Hiệu trưởng của mình trong nhiệm kỳ 2006-2011; tôi xin chân thành cám ơn tất cả 
mọi người. 
 Thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng để về làm công tác chuyên môn tôi hứa sẽ làm tốt 
nhiệm vụ của một giảng viên, sẵn sàng giúp đỡ - hỗ trợ Hiệu trưởng Hà Thanh Toàn và lãnh 
đạo mới của Trường trong mọi lãnh vực và nội dung công việc mà các đồng chí cần đến tôi. 
Tôi mong mỏi và tin tưởng rằng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo TP. Cần Thơ và 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo các cấp trung ương và địa phương, các bậc tiền 
bối - tiền nhiệm, các vị lão thành cách mạng, Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị của Trường, 
tất cả bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài trường, sẽ ủng hộ và giúp đỡ Hiệu trưởng Hà Thanh 
Toàn, vì sự phát triển của trường Đại học Cần Thơ, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo của vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. 
 Chúc mừng Hiệu trưởng Hà Thanh Toàn; 
 Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công! 

  
 Nguyễn Anh Tuấn 
 Hiệu trưởng trường Đai học Cần Thơ nhiệm kỳ 2006-2011 


