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Lời đầu tiên, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với toàn
thể các đồng chí cán bộ viên chức (CBVC), các đồng chí cán bộ chủ chốt, các
đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã
phát hiện, giới thiệu và quyết định cho Nhà trường những ứng viên Phó Hiệu
trưởng đảm bảo tính kế thừa, tính phát triển và rất hài hòa cho công tác lãnh đạo
Nhà trường trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016.
Tiếp theo, thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường tôi xin cám ơn
các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy
Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã có quyết định rất đúng đắn trong việc bổ
nhiệm 3 đồng chí Phó Hiệu trưởng mới và kéo dài thời gian công tác cho 01
đồng chí Phó Hiệu trưởng. Như vậy, ý Đảng, lòng dân và quyết định của cấp
trên là một.
Trong buổi lễ long trọng ngày hôm nay, cho phép tôi được thay mặt Đảng
ủy, Ban giám hiệu, toàn thể CBVC và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp chúc mừng 3 đồng chí mới được bổ nhiệm vào chức vụ Phó hiệu trưởng
và 1 đồng chí được kéo dài nhiệm kỳ Phó Hiệu trường. Chúc các đồng chí luôn
mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công tác.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí.
Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã dạy chúng ta rằng: Đối với các cháu học
sinh đại học, sau mấy năm học các cháu sẽ bước vào đời, trở thành những
cán bộ có trình độ văn hoá, khoa học khá. Nhưng các cháu có biết nghĩa cán
bộ là gì không? Các chú dạy các cháu rất nhiều điều, nhưng có một điều phải
thật rõ: Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân.
Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng học thuộc đâu, phải học mãi, học
suốt đời mới thuộc được.
Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta phải dạy sinh viên làm cán bộ tức
là suốt đời làm đày tớ trung thành của Nhân dân và chúng ta cần phải hiểu được
rằng: Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng phải học trước, làm trước sau đó đến cán bộ
chủ chốt, CBVC và sau cùng mới đến sinh viên. Nếu bản thân chúng ta không
chịu học, không chịu làm mà bắt sinh viên phải học, phải làm là vô lý. Cán bộ
lãnh đạo, thầy cô giáo, CBVC trong trường cần phải: ham học, ham làm, ham
tiến bộ theo lời Bác dạy chứ không nên làm những việc ảnh hưởng đến uy tín và
thương hiệu của Nhà trường.
Điều này cũng được Bác khẳng định: Nói chung thì các dân tộc phương
đông đều giàu tình cảm, một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài

diễn văn tuyên truyền và muốn hướng dẫn nhân dân thì mình phái làm mực
thước cho người ta bắt chước… Hô hào dân tiết kiệm thì mình phải tiết kiệm
trước đã.
Chúng ta đều biết rằng thành công trong sự nghiệp của mỗi con người chỉ
thật sự có ý nghĩa khi nó đi liền với việc mang lại niềm tự hào cho dân tộc, cho
tổ quốc, mang lại hạnh phúc cho nhiều người trong đó có mỗi người. Nếu làm
cán bộ mà chỉ lo vun vén cho bản thân và gia đình mà quên đi trách nhiệm với
đất nước, với tập thể thì đó đâu gọi là đầy tớ của nhân dân. Tôi luôn mong muốn
các đồng chí Phó Hiệu trưởng của chúng ta hết lòng hết sức phấn đấu vì sự
nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà, vì sự nghiệp phát triển bền vững của
Nhà trường, vì cuộc sống hạnh phúc và tương lai của sinh viên và toàn thể
CBVC. Các đồng chí hãy ra sức phấn đấu trở thành tấm gương về đạo đức, tự
học và sáng tạo để thực sự là mực thước cho CBVC và sinh viên noi theo.
Kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí.
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Đại học là nhiệm vụ rất cấp bách
của ngành giáo dục và đào tạo. Để có thể thực hiện được công việc to lớn này tại
trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Nhà trường phải mở rộng dân chủ trên cơ
sở Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng nhằm tập trung sức mạnh của cả tập thể,
nhưng chúng ta phải hiểu dân chủ ở đây là như lời Bác dạy: Trong trường, cần
có dân chủ. Đối với mọi vấn đề, thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến
gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa thông suốt, thì hỏi, bàn cho thống
nhất. Dân chủ nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò, chứ không phải là
”cá đối bằng đầu”. Dân chủ ở đây không phải là tự do cá nhân, càng không phải
vì mục tiêu cá nhân hay chủ nghĩa cá nhân mà dân chủ là để tất cả mọi người
trong trường đều có cơ hội cống hiến sức mình cho tập thể và được hưởng thụ
công bằng trên cơ sở những kết quả đóng góp của cá nhân đối với tập thể.
Kính thưa các quí vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên, tiền thân là
trường Đại học Cơ Điện, đơn vị Anh hùng Lao động 2010, đang đứng trước rất
nhiều thuận lợi nhưng cũng đang gặp không ít khó khăn đòi hỏi chúng ta phải
tiếp tục và kiên trì đổi mới trong đó khó khăn về tuyển sinh và uy tín của Nhà
trường đối với xã hội có chiều hướng giảm sút là nổi cộm nhất. Chúng ta chỉ có
một con đường duy nhất đó là tiến lên phía trước vì niềm tự hào và danh dự của
một trong những trường Đại học có bề dày truyền thống lâu dài của đất nước.
Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm
ngày hôm nay luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để cùng với Hiệu trưởng đoàn kết
toàn thể CBVC thành một khối thống nhất trên quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng trường Đại học Kỹ thuật Công
nghiệp trở thành trường Đại học trọng điểm của nước nhà.
Chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cám ơn.

