
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, xin chúc mừng quý thầy đã đạt tiêu chuẩn GS, PGS và được Nhà 

trường bổ nhiệm vào các vị trí GS, PGS. 

Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của quý thầy cô, sự hợp tác, đồng hành của cán bộ cùng chí hướng để 

có kết quả đáng vui mừng này, đóng góp vào đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao, có năng lực 

nghiên cứu, giảng dạy, có khả năng tập hợp cán bộ, và cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục và 

đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường, của ngành. Một lần nữa xin chúc mừng quý thầy cô, 

chúc mừng các đơn vị và chúc mừng cho trường chúng ta. 

Tôi hi vọng rằng, ý chí và đam mê của một trí thức luôn cháy bỏng trong trí tuệ và con tim của các thầy 

cô. Học vị, học hàm là sự ghi nhận, sự vinh danh chứ không phải là sự kết thúc, mà đúng ra đó là sự bắt 

đầu. Mọi sự thỏa mãn đều đưa đến hệ lụy. Vận hành đi lên của bất cứ cơ sở đại học nào cũng có quỹ 

đạo của nó, tôi tin tưởng rằng, mỗi GS, PGS của Nhà trường định vị rõ ràng tọa độ của mình và xác 

định trọng trách với chính tương lai của mình và của đồng nghiệp mình. Tới đây, Nhà trường sẽ có 

những văn bản qui định nhằm có chế độ tương xứng với GS, PGS, kèm theo đó là yêu cầu đối với từng 

thầy cô. Đến lúc phải can đảm nhìn nhận chất lượng, nhìn nhận đóng góp, không thể thống kê số lượng 

để truyền thông thuần túy. Sống còn của một đại học, trước hết là đội ngũ, nhất là đội ngũ trình độ cao.  

Tôi kỳ vọng, sự bổ sung đội ngũ GS, PGS sẽ bổ sung những con người tâm huyết, những con người 

liêm chính, những người dám đi đến cùng chân lý. Chúng ta không thể coi khoa học như là tấm áo đẹp, 

càng không thể coi đó là vật trang trí. Bản chất chân chính của khoa học phải được trả về đúng vị trí 

tôn nghiêm và phụng sự của nó. Bên cạnh sự đóng góp vào tri thức nhân loại còn phải nghĩ đưa lại lợi 

ích gì cho đất nước; cụ thể hơn đóng góp gì cho việc dạy và học, nghiên cứu của Nhà trường, nhất là 

đối với một trường sư phạm. Cái thời tạo danh để có tên, có địa chỉ để đi làm việc khác chỉ cho riêng 

mình sẽ phải không tồn tại ở mái trường truyền thống 70 năm chuẩn mực, sáng tạo và tiên phong này.    

Tôi kỳ vọng, sự bổ sung đội ngũ GS, PGS là tăng thêm trách nhiệm của Nhà trường trước vận hội đổi 

mới của giáo dục và đào tạo. Ý tưởng khoa học có thể xuất phát từ cá nhân, nhưng thực thi công việc 

nghiên cứu trong thời đại ngày nay mà cô độc thì chỉ là người cô đơn vĩnh viễn. Sự giao thoa của các 

ngành khoa học đã tạo nên những thành tựu vĩ đại của loài người. Không tạo được các nhóm, không 

tạo điều kiện và trao cơ hội cho thế hệ sau, cho đồng nghiệp, không thổi bùng lên ngọn lửa đam mê về 

tìm tòi khám phá cho họ thì chưa làm tròn thiên chức cao quý mà xã hội trao gửi.   

Hãy biết quên đi những tập hồ hơ dày cộm mà quý thầy cô đã từng chuẩn bị, hãy gói lại trong ký ức 

những gì đã đạt được trong tháng năm qua, đó là kỷ niệm tuyệt vời đã về miền xa ngái. Hãy xuất phát 

từ một vị thế mới, trách nhiệm mới, tình cảm mới, quan niệm mới, vì chính quý thầy cô và vì những thế 

hệ tương lai giỏi giang hơn chúng ta. 

Chúc quý thầy cô đam mê, hành động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn và thành công, hạnh phúc sẽ 

đến. 

Xin trân trọng cảm ơn 


