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Kính thưa quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức, và toàn thể các em sinh viên, 

Cùng với niềm hân hoan, phấn khởi của toàn ngành giáo dục chào mừng kỷ niệm n        

giáo Việt  am, Trườn  ĐHCT lon  trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thốn  “tôn sư 

trọn  đạo” của dân tộc. Trong buổi lễ trọng thể này, thay mặt Lãn  đạo n   trường, tôi xin nhiệt liệt 

chúc mừng và bày tỏ lòng kính trọng với các nhà giáo lão thành, các thầ  cô  iáo đươn  c ức, các 

cán bộ, viên chức – nhữn  n ười đã v  đan  tâm  u ết, cống hiến hết sức m n  c o sự nghiệp giáo 

dục đ o tạo của nước nhà và cho sự nghiệp phát triển của Trườn  Đại học Cần T ơ.  

Kính thưa quý v , 

     20 t án  11 trước đâ  l  n    “Quốc tế Hiến c ươn  các      iáo” na  l   n    “    

giáo Việt  am”. Trong nhữn  n    n   ta t ườn  n  e nói “kỷ niệm 32 năm n    n    iáo Việt 

 am”, tu  n iên n    lễ kỷ niệm này có một quá trình lịch sử lâu đời. Tháng 7-1946  có một tổ 

chức Quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris lấ  tên l    deration International 

Syndicale des Enseignants - FISE (Liên hiệp quốc tế các côn  đo n  iáo dục).  ǎm 1949 tại hội 

nghị Vacsxava tổ chức FISE xây dựng một bản “Hiến chương các nhà giáo” với nội dung chủ yếu 

l : đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ những 

quyền lợi vật chất và tinh thần c ín  đán  của nghề dạy học v  n    iáo, đề cao trách nhiệm và vị 

trí của nghề dạy học và nhà giáo. 

Từ n    26 đến 30-8-1957, tại thủ đô Vacxava,  ội nghị  ISE có 57 nước dự, tron  đó có 

Côn  đo n Giáo dục Việt  am, đã qu ết định lấy ngày 20-11 l  n    “Quốc tế Hiến c ươn  các 

     iáo”.      28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban   n  Qu ết định số 

167-HĐBT về ngày nhà giáo Việt  am v    n  nǎm lấy ngày 20-11 l  n    “     iáo Việt  am”. 

“Tôn sư trọn  đạo” l  tru ền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ n  n xưa.    ề giáo viên luôn 

được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, n ư cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồn  đã 

nói. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trong suốt 48 năm qua, các t ế hệ thầy và trò của 

Trườn  Đại học Cần T ơ đã p ấn đấu không ngừng vì sự phát triển của Trường. Bắt đầu từ một 

Trường có qu  mô đ o tạo nhỏ, lực lượng cán bộ, giảng viên của Trường mỏn , cơ sở vật chất còn 

hạn chế đến na  Trườn  Đại học Cần T ơ đã l  Trường trọn  điểm của cả nước, t ực hiện nhiệm vụ 

đ o tạo tươn  đối lớn với 95 ngành, chuyên ngành bậc ĐH-CĐ, 32 c u ên n ành Thạc sĩ v  13 

chuyên ngành tiến sĩ với tổng số sinh viên, học viên hiện t eo  ọc l  58.970 v  đội n   t ầ  cô  iáo, 

cán bộ viên chức của Trườn  l  2.077 n ười. Khi nhắc đến thầ  cô  iáo có côn  đón   óp c o n   

trường chúng ta không thể quên lược lượn  k á đôn  t ầ  cô  iáo được chi viện từ các trường và 

các viện nghiên cứu ở miền Bắc v o đâ   iảng dạy vào nhữn  năm 1976-1980, tron  đó n iều nhất 

là quý thầy cô từ trườn  ĐH Sư P ạm Vinh. Tôi cho rằng khi luận tội chúng ta có thể quên, n ưn  

khi ghi công chúng ta không thể bỏ quên n ười n o v  đó l  đạo lý “uốn  nước nước nguồn, ăn trái 

nhớ kẻ trồn  câ ” của nhân dân ta. 

Bên cạn  đó,    iên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ là một trong những 

công tác nổi bật của Trường trong nhữn  năm qua. Trườn  c n  c ủ động ký kết hợp tác NCKH và 

đ o tạo nguồn nhân lực với các tỉn  ĐBSCL p ục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ 

môi trườn  c o địa p ươn .   iều đề tài nghiên cứu tron  v  n o i nước đã được nghiệm thu và 

đưa v o ứng dụng tại Trườn  v  địa p ươn . 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật từn  bước được hiện đại hóa, phục vụ kịp thời cho 

côn  tác đ o tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hợp tác quốc tế n    được tăn  



cường và mở rộng cả đối tác v  lĩn  vực hợp tác, góp phần nân  cao tr n  độ c o đội n   cán bộ và 

nâng cao chất lượn  đ o tạo sinh viên.  

Phải nhấn mạnh rằng, những thành tựu trong suốt chặn  đường phát triển của Trường vừa 

qua có công lao to lớn của tập thể lãn  đạo n   trườn , đội n   n    iáo v  toàn thể cán bộ, viên 

chức của n   trường. Ghi nhận những thành tựu to lớn đó, tron  năm  ọc vừa qua, có 09 t ầ  cô 

 iáo được     nước p on  tặn  dan   iệu      iáo  u t , 13 t ầ  cô  iáo được Bộ tặn  dan   iệu 

c iến sĩ t i đua cấp Bộ, 38 t ầ  cô  iáo, CCVC được tặn  bằn  k en của Bộ Trưởn , 19 t ầy cô 

 iáo, CCVC được tặng Kỷ niệm c ươn  “V  sự nghiệp Giáo dục”, 33 t ầy cô giáo, CCVC có nhiều 

đón   óp c o sự phát triển của     trườn  được Tôn vinh. Những phần t ưởng và danh hiệu trên đã 

nói lên được những cống hiến to lớn của thầ  cô, CCVC trườn  Đại học Cần T ơ c o sự nghiệp 

giáo dục nước nhà. Thay mặt Ban Giám hiệu tôi nồng nhiệt chúc mừn  các đồng chí.  

Tuy nhiên, để có được bài giảng hay, những giờ lên lớp trọn vẹn của n ười thầy, còn có đón  

góp quan trọng của nhữn  n ười làm công tác quản lý, cán bộ phục vụ, đã l m việc thầm lặng, gian 

khổ phía sau bục giảng. Các cán bộ, công nhân viên của n   trườn  c n   o n to n xứn  đán  được 

tôn vin  n ư n ữn  n ười thầy.  

Kính thưa quý thầy cô, cán bộ viên chức và các em sinh viên th n mến, 

Các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức đã v  đan  nối tiếp nhau làm nên trang sử vẻ vang của 

n   trường. Thay mặt lãn  đạo n   trường, tôi xin nhiệt liệt biểu dươn  v  trân trọng ghi nhận 

những cống hiến to lớn của đội n   các t ầy cô giáo, toàn thể cán bộ, viên chức đã v  đan  cống 

hiến cho sự nghiệp phát triển của Trường. (Xin mọi n ười cho một tràn pháo tay thất lớn để tôn 

vinh sực đón   óp to lớn của thầy cô giáo và các cán bộ, công chức, viên chức của trường). 

Càng tự hào với vinh quang của n    iáo v  để xứn  đán  với niềm tin, lòng mong mỏi của 

xã hội, đòi  ỏi mỗi thầy cô giáo phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành tấm  ươn  sán  

về đạo đức và lòng yêu nghề, không ngừn  nân  cao năn  lực v  tr n  độ c u ên môn, đổi mới 

mạnh mẽ p ươn  p áp  iảng dạ  để hoàn thành trọn  trác  cao quý m  Đản ,     nước và nhân 

dân giao phó. 

Có thể nói nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, k ó k ăn p ải vượt qua là không nhỏ, n ưn  

tôi tin tưởng rằng với truyền thốn  đo n kết, với sự tâm huyết, và tinh thần trách nhiệm của toàn thể 

cán bộ, giáo viên với sự nghiệp trồn  n ười, nhất định chúng ta sẽ vượt qua nhữn  k ó k ăn, t ử 

thách, tiếp tục đưa     trường phát triển lên tầm cao mới. Tôi c n  mon  rằn  các em sin  viên 

Trườn  Đại  ọc Cần T ơ k ôn  n ừn  p ấn đấu, nỗ lực tron  việc  ọc tập v  r n lu ện để trở 

t  n  n ữn  côn  dân  ữu íc  c o xã  ội; C  c các em n    c n  tiến bộ tron   ọc tập. 

  Kính thưa quý v , 

Trong không khí tr n đầ  niềm vui của buổi Lễ kỷ niệm           iáo Việt  am, t a  mặt 

lãn  đạo n   Trườn , tôi  ửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp, các n  n , các cơ quan v  tổ c ức 

xã  ội quan tâm  ỗ trợ, độn  viên kịp t ời đã k íc  lệ v  ản   ưởn  rất lớn,  óp p ần động viên 

t iết t ực  i p n   trườn   o n t  n  n iệm vụ của m n . Trên con đườn  p át triển sắp tới, 

Trườn  ĐHCT mon  muốn được các cấp, các n  n , các cơ quan, tổ c ức xã  ội tiếp tục ủn   ộ, 

 i p đở n   trườn   o n t  n  tốt n iệm vụ. Tập t ể Trườn  ĐHCT luôn nỗ lực, ra sức p ấn đấu để 

 o n t  n  tốt n ất n iệm vụ được  iao, xứn  đán  với niềm tin v  sự quan tâm ủn   ộ sâu sắc của 

to n t ể xã  ội.  

Kính ch c quý  thầy giáo, cô giáo, các cán bộ viên chức, các em sinh viên d i dào sức  ho , 

  t  nhi u th ng   i trong gi ng d y, h c t p và công tác  

            Xin chân thành c m ơn  


