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Nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-1982, 20-112011, thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu tôi xin gửi tới các thầy cô giáo và toàn thể
cán bộ viên chức (CBVC) trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp những lời chúc
mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công
trong sự nghiệp trồng người.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý
nhất trong những nghề cao quý”. Nhà giáo dục Bielinski đã khẳng định rằng:
“Giáo dục là sự nghiệp vĩ đại vì nó quyết định số phận của con người”. Có người
lại than thở ví nghề thầy giáo như nghề lái đò qua sông. Lại có một người bạn của
chúng ta ở Đức mỗi khi gặp tôi thường nói: “I am a poor teacher” với một nụ cười
thật nhẹ nhõm trên môi và luôn sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi không kèm theo một
điều kiện nào. Còn chúng ta những thầy, cô giáo của trường Đại học KTCN lại
đang phải trăn trở về vị thế của Nhà trường đối với xã hội trong một môi trường
cạnh tranh càng ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí.
Nói đến Nhả trường trước tiên phải nói đến thầy cô giáo và sinh viên, vinh
dự càng cao thì trách nhiệm của các thầy cô càng lớn. Vì danh dự và niềm tự hào
của một cơ sở giáo dục đào tạo có bề dày lịch sử 46 năm xây dựng và trưởng thành
chúng ta phải tiếp tục tiến lên phía trước theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng
thể hiện trong văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn
bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Có ba điểm chúng ta cần quan tâm đó là:
1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đào
tạo. Tập trung đổi mới chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, đánh giá theo hướng
hiện đại, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử cách mạng, đạo
đức, lối sống, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội. Xây dựng đội ngũ
giảng viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng.
2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn …
3. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, đào tạo trên tinh thần tăng
cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.
Đổi mới không phải chỉ trên một vài mặt hoạt động mà phải toàn diện và
quan trọng hơn là toàn thể đảng viên và cán bộ viên chức phải tự nhận thấy trách
nhiệm lớn lao của mình đó là tự giác tham gia tích cực vào quá trình đổi mới này
trong đó đổi mới về tuyển dụng, giáo dục, bồi dưỡng, đánh giá và có chính sách
đãi ngộ công bằng lấy hiệu quả công việc làm thước đo đối với giảng viên, CBVC
là quan trọng nhất.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí.
Sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy giáo không phải do thầy giáo làm

nghề dạy học, mà do thầy giáo đã hiến dâng cả cuộc đời của mình cho nghề dạy
học. Sinh viên được học ở trường rất nhiều về cách tư duy khoa học, kiến thức, kỹ
năng nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội, cảm nhận và làm theo cái đẹp, cái
hay của cuộc sống thông qua việc dạy của các thầy cô giáo. Vì thế không thể hiểu
một cách ngây ngô là làm thầy, cô giáo chỉ là đọc lại những gì đã chép ở nhà và
chiếu những gì đã chép ở nhà lên bảng mà những bài giảng của thầy cô phải tràn
đầy trí tuệ, niềm đam mê khoa học, nhân cách và ấm áp tình người. Sau mỗi giờ
giảng chúng ta phải tự hỏi: Sinh viên tiếp thu được những gì chứ không phải là
mình đã nói, đã chiếu, đã viết được những gì lên bảng? Sau mỗi học phần chúng ta
phải tự hỏi: “Tầm tri thức và kỹ năng của sinh viên được nâng lên đến đâu? Học
phần này giúp được gì cho sinh viên trong việc tiếp tục khám phá tri thức của
chương trình đào tạo? và điều quan trọng hơn là sau 5 năm, 10 năm, 20 năm những
gì của học phần, kỷ niệm gì về thầy cô và mái trường còn đọng lại trong trái tim và
khối óc của họ, điều gì đã giúp cho họ thành đạt khi bước vào đời. Vì thế, nói nghề
thầy giáo là một nghề phải học tập, phải rèn luyện suốt cuộc đời vẫn chưa đủ nếu
như trong trái tim của người thầy hình ảnh tổ quốc còn mờ nhạt, nếu như việc
truyền tri thức và lẽ sống tới sinh viên không bắt nguồn từ đạo đức cách mạng.
Nghề dạy học là nghề quyết định số phận của con người nên không phải ai cũng
có thể làm được. Nếu cái tâm, cái tầm của mình còn chưa đủ, nếu thấy rằng sinh
viên chưa thể chấp nhận vai trò làm thầy của mình thì chúng ta hãy tiếp tục phấn
đấu rèn luyện. Sự vĩ đại và cao cả của con người không phải chỉ khi họ làm được
những việc gọi là vĩ đại mà cả khi họ dũng cảm từ bỏ những ham muốn cá nhân để
Nhà trường phát triển nhanh hơn, mạnh hơn đem lại hạnh phúc và niềm vui cho
hàng chục ngàn gia đình phụ huynh sinh viên. Cái được lớn nhất của nghề thầy
giáo không phải là cái được của một nghề nhàn nhã, càng không phải là những cái
được về vật chất có thể có, mà phải là sự trân trọng, sự tôn vinh của cả xã hội đối
với những đóng góp của chúng ta đối với sự nghiệp phát triển con người, nhân tố
quan trọng nhất quyết định thắng lợi của CNXH trên đất ta.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí.
Thay cho lời kết, tôi xin trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến
thăm trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 ngày 21/10/1964 và mong muốn tất cả
chúng ta hãy sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tấm gương của Bác không
phải chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động thiết thực. Bác dạy chúng ta:
“Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên, phải thật thà yêu nghề của
mình. Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần
xây dựng CNXH và CNCS. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo
– là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng
huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là
một điều rất vẻ vang.”
Cuối cùng tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn
thể các đồng chí và các em sinh viên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày
Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011. Chúc cho thương hiệu Đại học Cơ Điện không
phải chỉ bay xa, vang xa trong thế kỷ 20 mà còn bay xa hơn, vang xa hơn trong thế
kỷ 21.
Xin trân trọng cám ơn.

