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Hôm nay tôi vô cùng xúc động và phấn khởi khi nhận được quyết định của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ nhiệm lại tôi tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc ĐHĐN 

nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với bản thân tôi, đây là một vinh dự và tự hào nhưng 

cũng là một trọng trách rất to lớn.  

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Cán sự Đảng và 

lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bùi Văn 

Ga, Thành ủy - UBND thành phố Đà Nẵng, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong suốt một nhiệm kỳ vừa qua, cũng 

như đã tin tưởng, tín nhiệm tiếp tục bổ nhiệm và giao trọng trách cho tôi tiếp tục 

nhiệm vụ Giám đốc ĐHĐN ngày hôm nay. 

 Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các đồng chí trong Đảng ủy – Ban 

Giám đốc ĐHĐN, Đảng ủy  BGH các CSGD ĐHTV, các đơn vị trực thuộc và các 

thầy giáo, cô giáo, CBVC của ĐHĐN đã luôn dành cho tôi sự ủng hộ, quý mến và 

động viên quý báu. Những tình cảm tốt đẹp mà các quý lãnh đạo, các thầy giáo, cô 

giáo, CBVC của ĐHĐN, dành cho tôi trong suốt những năm tháng qua là nguồn 

động viên, khích lệ quý giá, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để tôi hoàn thành tốt 

nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015 và tiếp tục ủng hộ, tín nhiệm tôi trong nhiệm 

kỳ 2015-2020 này. 

Kính thưa các đồng chí! 

Mỗi lần chúng ta tập trung ở đây để tham dự Lễ bổ nhiệm Giám đốc ĐHĐN 

thì chúng ta lại được chứng kiến một giai đoạn phát triển mới, một sự cam kết sẽ 

kế thừa và phát huy tối đa nội lực mà chúng ta đã cùng nhau vun đắp hơn 20 năm 

qua để đưa ĐHĐN của chúng ta bước lên một tầm cao mới. Hôm nay, với niềm 

vinh dự và tự hào vì tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc ĐHĐN 

thêm một nhiệm kỳ nữa, tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, sẽ kề vai sát 

cánh với các đồng chí đề ra những chủ trương, những giải pháp mới, cách quản lý 

mới hiệu quả hơn để điều hành thống nhất mọi hoạt động của Đại học Đà Nẵng và 

các CSGDĐHTV, các đơn vị trực thuộc góp phần phát triển ĐHĐN chúng ta ngày 

càng hiện đại, lớn mạnh, sớm trở thành Đại học định hướng nghiên cứu và Đại học 

nghiên cứu trong một bối cảnh với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Tôi mong 



rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tất cả quí vị, tôi hiểu rằng “một cây làm 

chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, muốn cho sự vận hành hiệu quả 

và thành công mọi hoạt động của Đại học Đà Nẵng, chúng ta không thể tách rời sự 

đoàn kết thống nhất trong toàn ĐHĐN và sự đồng tâm, đồng lòng, nỗ lực, sáng tạo 

của tất cả mọi thành viên cùng sự lãnh đạo sáng suốt, công bằng của tập thể. Thiếu 

một trong những yếu tố đó thì chúng ta rất khó thành công.  Vì vậy nhân dịp này, 

tôi mong muốn tất cả chúng ta hãy đoàn kết hơn nữa để cùng chung sức vì ĐHĐN 

thân yêu của chúng ta, hãy luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đoàn kết, 

đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. 

Kính thưa các đồng chí, 

Trong nhiêṃ kỳ vừa qua, nhờ sư ̣chỉ đaọ sáng suốt của các cấp uỷ Đảng, sư ̣

chỉ đaọ kip̣ thời của lañh đaọ Bô ̣Giáo duc̣ và đào taọ, của Thành ủy  UBND thành 

phố Đà Nẵng và đăc̣ biêṭ là GS. Bùi Văn Ga; nhờ vào sư ̣cố gắng phấn đấu và ủng 

hô ̣của các Thầy Cô giáo, các cán bô ̣công chức, viên chức của Đaị hoc̣ Đà Nẵng 

chúng ta, tôi và các đồng chí đã và đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của 

ĐHĐN trên mọi mặt từ cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đảm bảo chất lượng, cơ sở vật chất,… đồng 

thời chúng ta cũng đang đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức đó là sự chuyển 

đổi từ cơ chế bao cấp sang tự chủ; sự nghiệp “đổi mới toàn diện giáo dục và đào 

tạo” còn nhiều ngổn ngang; đổi mới công tác tuyển sinh đại học với nhiều ý kiến 

trái chiều; sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa các trường 

đại học trong nước và với các đại học nước ngoài; sự mâu thuẫn giữa mong muốn 

nâng cao chất lượng đào tạo với nguồn tài chính ngày càng khó khăn hơn; sự hội 

nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện với gánh nặng tư duy trì trệ, lạc hậu 

kéo dài; chúng ta đang hội nhập quốc tế trong tư thế của người đi sau với khoảng 

cách tụt hậu khá lớn;… 

Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng nhờ vào kinh nghiệm và tiềm lực đã tích lũy 

trong hơn 20 năm qua, nhờ vào sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ mà 

chúng ta đang có, nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ hiệu quả của lãnh đạo Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ĐHĐN 

chúng ta có thể vượt qua những khó khăn thách thức trên để tiếp tục phát triển bền 

vững.  

Về phương diện các nhân tôi, trong nhiêṃ kỳ đến với dư ̣báo có nhiều biến 

đôṇg, thay đổi nhằm tích cưc̣ hôị nhâp̣ quốc tế, hoàn thành xuất sắc nhiêṃ vu ̣cung 

cấp nguồn nhân lưc̣ có trình đô ̣cao theo yêu cầu xa ̃hôị, được sự cộng tác đắc lực 

của các đồng chí trong thời gian đến, tôi sẽ ưu tiên tập trung thực hiện một số công 

việc chính như sau:   



Tất cả những chủ trương và kế hoạch hành động của chúng tôi đều hướng tới 

một mục tiêu bất di bất dịch đó là xây dựng một học hiệu về chất lượng đào tạo 

Đại học Đà Nẵng ngang tầm với các đại học lớn trong khu vực và trên thế giới. 

1) Xây dưṇg và chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện 

chiến lược phát triển ĐHĐN và các CSGD ĐTHTV trở thành đại học định 

hướng nghiên cứu hay đại học định hướng ứng dụng theo tinh thần Nghị 

quyết Đảng bộ ĐHĐN nhiệm kỳ 2015-2020.     

2) Chỉ đạo xây dựng các quy trình thống nhất trong các mối quan hệ quản lý 

điều hành giữa ĐHĐN với các cơ sở giáo dục ĐH thành viên và các đơn vị 

trực thuộc trên tất cả các lĩnh vực (đào tạo, KHCN, CTSV, CSVC, tài 

chính, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ,…) 

3) Tạo sự đồng thuận cao, tinh thần cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển của 

ĐHĐN. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiêp̣, thân thiện, trách 

nhiệm, đổi mới, sáng taọ, luôn hướng đến hiệu quả và chất lượng cao. Môi 

trường làm viêc̣ đó se ̃khơi gơị cảm hứng, kích thích sáng taọ để taọ nên 

những kết quả đào taọ và NCKH xuất sắc. 

4)  Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên 

từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế để có đủ năng lực gánh vác nhiệm 

vụ trong tình hình mới. Triển khai các giải pháp đôṭ phá để tuyển duṇg, thu 

hút cán bô ̣ giỏi về làm viêc̣ taị ĐHĐN. Xây dựng môi trường làm việc 

chuyên nghiệp, năng động và trọng dụng nhân tài; xây dưṇg văn hóa chất 

lươṇg và phát triển môi trường hoc̣ thuâṭ theo tiêu chuẩn quốc tế. Phải tạo 

mọi điều kiện để mỗi thành viên trong đại gia đình ĐHĐN phát huy tốt nhất 

có thể năng lực, kinh nghiệm để cống hiến cho ĐHĐN, cho xã hội. 

5) Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo dựa trên phương châm lấy người học làm 

trung tâm, phát triển năng lực toàn diện cho người học để đáp ứng kịp thời, 

linh hoạt nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Ưu tiên 

đảm bảo cho người học có thể tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt 

nghiệp. Điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng yêu cầu 

nguồn nhân lực trong nước và tiếp cận với trình độ của các trường đại học 

tiên tiến trên thế giới, theo hướng tiếp câṇ CDIO, nhằm phát triển phẩm 

chất, năng lưc̣, tầm nhìn và ky ̃năng cho người hoc̣. 

6)  Tiếp tục phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để tạo 

ra động lực phát triển mới và đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế. 

7) Thưc̣ hiêṇ các giải pháp đôṭ phá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của 

hoạt động KHCN. Kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng 

dụng triển khai, giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo, đặc biệt là đào tạo 



sau đaị hoc̣, đẩy mạnh quan hệ doanh nghiệp. Tập trung xây dựng một số 

trung tâm nghiên cứu xuất sắc, ít nhất 1 Trung tâm Nghiên cứu quốc tế trực 

thuộc ĐHĐN trên cơ sở các dự án đầu tư và HTQT. 

8) Tăng cường công tác kiểm định chất lượng để từng bước các cơ sở giáo dục 

thành viên, các chương trình đào tạo của chúng ta được kiểm định, đánh giá 

và xếp hạng bởi các tổ chức trong nước và quốc tế. Thông qua kiểm định 

chất lượng để chúng ta từng bước tự hoàn thiện mình và học hiệu ĐHĐN 

mới có thể được nhận diện, thừa nhận trên phạm vi khu vực và quốc tế. 

9) Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện quản trị đại học, thực hiện quản trị đại 

học tiếp cận theo chất lượng, số lượng và hiệu quả sản phẩm đầu ra; quản lý 

tích hợp để nâng cao hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, áp dụng 

các phương pháp quản trị đại học tiên tiến để ĐHĐN vận hành hiệu quả, 

thông suốt và minh bạch. 

10) Và tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn ĐHĐN  

nhân tố quyết định mọi thành công của ĐHĐN 

Kính thưa toàn thể quí vị, 

Bước vào nhiệm kỳ mới này, tôi ý thức được trách nhiệm to lớn mà mình phải 

gánh vác, những khó khăn thách thức cần phải vượt qua nhưng tôi vững tin vào sự 

đi lên của ĐHĐN vì tôi biết luôn có các đồng chí bên cạnh, cùng nhau đồng hành 

trên con đường vẻ vang nhưng nhiều chông gai này.  

Nhân buổi Lễ long trọng này cho phép tôi thay mặt tập thể cán bộ công chức 

và toàn thể sinh viên Đại học Đà Nẵng chân thành cảm ơn GS Phan Kỳ Phùng, GS 

Phan Quang Xưng, GS Bùi Văn Ga trong từng giai đoạn đã lãnh đạo ĐHĐN 

chúng ta từng bước phát triển và khẳng định được học hiệu Đại học Đà Nẵng ở 

trong nước và khu vực, tạo tiền đề vững chắc cho sự kế thừa, phát triển của ĐHĐN 

ngày nay. Chúng tôi mong muốn tiếp tục có được sự tư vấn và giúp đỡ của các 

Giáo sư trong quá trình tác nghiệp của mình. 

Trong khi chờ đợi thực hiện công tác bổ nhiệm mới, các đồng chí Phó Giám 

đốc, các đồng chí Trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Phó các Ban và các đơn 

vị trực thuộc ĐHĐN của nhiệm kỳ 2010-1015 vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình. 

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả quí vị cùng gia 

đình luôn dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc. 

Trân trọng cảm ơn. 


