
 1

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CÁN BỘ - VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐHCT 
TẠI LỄ CÔNG BỐ  

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  
NHIỆM KỲ 2012-2017 

 
Kính thưa:  

− Đ/c Đỗ Quốc Anh - Vụ trưởng – Giám Đốc cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT 
TPHCM 

− Đ/c Nguyễn Phong Quang - P. Trưởng ban thường trực, BCĐ Tây Nam Bộ 

− Đ/c Nguyễn Hữu Lợi – P. Bí Thư thường trực thành ủy TPCT. 

− Đ/C Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ 

− PGs.Ts. Trần Thị Thanh Hiền- Bí thư Đảng ủy Trường 

− PGs.Ts Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2006-2011 cùng Các đ/c 
trong BGH đồng nhiệm kỳ . 

− PGs.Ts Hà Thanh Toàn – HT nhiệm kỳ 2012-2017 

− Quý Đại biểu, Quý Thầy cô giáo, Quý đồng nghiệp cùng các em sinh viên thân mến, 
 
Trong không khí trang trọng của buổi lễ công bố Hiệu Trưởng trường ĐHCT nhiệm kỳ 
2012-2017 hôm nay, tôi rất vinh dự thay mặt cho cán bộ viên chức trường trân trọng 
chúc mừng PGs Ts Hà Thanh Toàn, vừa được Bộ GD&ĐT bổ nhiệm chức vụ Hiệu 
trưởng nhiệm kỳ 2012-2017. 
 
Kính thưa quí vị! 
 
Trong nhiệm kỳ 2006-2011 vừa qua, trường đại học Cần Thơ đã đạt được thành công 
trong nhiều lĩnh vực.  Chúng tôi xin cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của BGH nhiệm 
kỳ 2006-2011 đối với sự phát triển của nhà trường, đặc biệt là sự đóng góp hết lòng, hết 
sức của PGs Ts Nguyễn Anh Tuấn  Hiệu trưởng nhà trường, người đã “ đứng mũi chịu 
sào”, để thực hiện những trọng trách mà Bộ GD&ĐT trao và niềm tin mà tập thể CBVC 
trường đã gởi gắm cách đây 5 năm cũng trong buổi lễ nhậm chức như ngày hôm nay. 
   
 
Kính thưa quý đại biểu, 
 
Đúng như PGs Ts Nguyễn Anh Tuấn  đã nói, nhiệm kỳ 5 năm không phải ngắn nhưng 
cũng chưa phải là dài, nhưng theo tôi chỉ trong 5 năm, từ năm 2006 đến nay,  trường ta 
đã có rất nhiều đổi mới, đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng: 

   -  Trường đã từng bước hoàn thiện qui trình đào tạo Tín chỉ đối với các bậc và loại 
hình đào tạo. Thực hiện tốt việc mở rộng quy mô  và đảm bảo chất lượng đào tạo.  
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   -   Triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học, dự án hợp tác quốc tế trên nhiều 
lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ sinh học, kinh tế, luật, giáo dục, công nghệ, công 
nghệ thông tin…đạt kết quả cao.  

- Trường đã thực hiện tốt công tác củng cố, sắp xếp về tổ chức, bộ máy, nhân sự và 
quản lý theo đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 
2020 và nhu cầu phát triển của Nhà trường.  

- Trường cũng rất quan tâm, thúc đẩy việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác 
chuyên môn của Trường. Từ số liệu so sánh với những năm trước đây cho thấy nguồn lực 
cán bộ có học hàm, học vị tăng với tỷ lệ đáng kể, đặc biệt là đội ngũ GS, PGS và TS; so 
với đầu nhiệm kỳ số lượng cán bộ được cử đi học tập và bồi dưỡng tăng cao. 

- Trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình mới đáp ứng yêu cầu 
phát triển hoạt động của Trường. Đã đầu tư trang bị cho các phòng thí nghiệm của 
Trường ngày càng đồng bộ và hiện đại hơn, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và NCKH 
trong tình hình mới.  

- Đời sống vật chất và tinh thần của CBVC từng bước được cải thiện. Đặc biệt, 
trường rất quan tâm tới Dự án khu nhà ở cho CBVC.   

- Điều kiện học tập và đời sống sinh viên được nâng cao đáng kể.  

Trên đây mới là một số thành tích nổi bật mà BGH nhiệm kỳ 2006-2011 đã làm được 
trong 5 năm qua. Tuy nhiên, như đã nói 5 năm chưa phải là dài đủ để hoàn thiện tất cả 
mọi mặt, chúng tôi hy vọng BGH trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là PGS TS Hà Thanh 
Toàn, tân Hiệu trưởng, tiếp tục duy trì và phát triển những thành tích đạt được, khắc 
phục những tồn tại của nhiệm kỳ 2006-2011 để Trường ĐH Cần Thơ  không ngừng 
phát triển, xứng tầm là một trường đại học trọng điểm Quốc gia ở ĐBSCL được Đảng, 
nhà nước nhân dân trong vùng tin yêu và gửi gắm. 
 
Tập thể CBVC chúng tôi xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, góp sức cùng BGH 
thực hiện tốt sứ mạng lịch sử của trường, đưa trường ĐHCT ngày một phát triển.  
 
Cuối cùng, xin thay mặt CBVC trường kính chúc PGS TS Nguyễn Anh Tuấn dồi dào 
sức khỏe, thành công trong công tác Giảng Dạy &NCKH. 
 
Cũng xin Kính chúc PGS - TS Hà Thanh Toàn luôn  khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trong cương vị mới. 
 
Kính chúc Quý Đại biểu, Quý Thầy Cô, Quý đồng nghiệp cùng các em sinh viên sức 
khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào! 

 
Phạm Thị Vân  
Phó Chủ tịch Công Đoàn – Trường Đại học Cần Thơ 


