DIỄN VĂN
TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
Thành phố Huế, ngày 26/9/2015
Hôm nay trong không khí phấn khởi của ngành Giáo dục cả nước hân
hoan bước vào năm học mới, được sự đồng ý của Đại học Huế, Trường Đại học
Nông Lâm tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2015-2016. Sự có mặt đông đủ của
quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thầy cô giáo và các em sinh viên hôm nay
là một niềm động viên lớn lao với nhà trường. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám
hiệu tôi xin cảm ơn sự có mặt đông đủ của quý vị, chúc quý vị đại biểu, các thầy
cô giáo và các em sinh viên sức khỏe bước vào năm học mới có nhiều thành
công tốt đẹp.
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Thưa quý thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên thân mến!
Năm học 2014-2015 đã kết thúc, nhìn lại năm học qua, với sự phấn đấu nỗ
lực của toàn trường, sự chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Giám đốc, các Ban chức năng
của Đại học Huế, sự hợp tác với các trường đại học thành viên và sự tạo điều
kiện của các địa phương, kế hoạch năm học 2014-2015 của nhà trường đã được
hoàn thành tốt đẹp.
Năm học 2014 – 2015 trường đã tổ chức tốt nghiệp cho 1.004 sinh viên,
trong đó 907 sinh viên đại học, 97 sinh viên cao đẳng với tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp xuất sắc, giỏi đạt 21,5%; 340 học viên cao học và 03 NCS đã bảo vệ
thành công luận án tiến sĩ.
Chương trình đào tạo đã và đang được cải tiến ngày càng đáp ứng nhu cầu
của thị trường lao động. Với sự hỗ trợ của các chương trình hợp tác quốc tế như
dự án đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE) và dự án lồng ghép biến đổi
khí hậu trong chương trình đào tạo nông nghiệp, nhiều khoa, bộ môn đã cải tiến
chương trình đào tạo theo xu hướng phát triển đại học trên thế giới hiện nay. 8
ngành đào tạo đại học đã được lựa chọn cải tiến chương trình đào tạo, và hiện
nay với kinh nghiệm đó trường đang nhân rộng việc xây dựng chương trình đào
tạo ở tất cả các ngành đào tạo trong trường, kể cả đào tạo đại học và sau đại học.
Bên cạnh đó phương pháp dạy và học cũng được quan tâm làm cho người học
chủ động hơn, hiệu quả trong giảng dạy và học tập cao hơn.
Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngày càng được nâng cao. Đặc điểm của
đào tạo ở Trường đại học Nông Lâm là sinh viên phải gắn liền với thực tiễn sản
xuất và các cơ sở nghiên cứu. Các trung tâm thực hành, nghiên cứu ở Phú
Thuận, Hương Vân bước đầu đi vào sử dụng phục vụ đào tạo. Trong nhiều năm
qua, bằng các nguồn vốn khác nhau, trường đã đầu tư cho các cơ sở nghiên cứu
thực hành hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều khoa chuyên môn đã hợp tác
tốt với các doanh nghiệp để tổ chức cho sinh viên rèn luyện tay nghề trong thực
tiễn sản xuất.
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Hoạt động khoa học công nghệ trong năm học 2014-2015 tiếp tục mang
lại hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị
khoa học, có tính ứng dụng và đã nhận được nhiều giải thưởng khoa học công
nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế, của khoa học công nghệ toàn quốc và các hội
chợ khoa học công nghệ như đề tài nghiên cứu và chuyển giao phân bón vi sinh
cho Công ty phân bón Bình Điền Mekong, đề tài nghiên cứu chọn tạo giống lúa
kháng rầy, đề tài nghiên cứu thành công sinh sản nhân tạo cá dìa.
Hoạt động Hợp tác quốc tế có nhiều thành công. Trường đã tích cực, chủ
động trong hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo quốc tế. Trong năm học qua
hoạt động trao đổi sinh viên tiếp tục phát triển, trường đã tiếp nhận trên 100 sinh
viên quốc tế của các trường đại học ở Thái lan, Lào, Nhật Bản và các trường đại
học khác ở trên thế giới đến học tập và nghiên cứu ngắn và dài hạn. Tiếp nhận
nhiều sinh viên quốc tế đến trường là dịp làm cho sinh viên của trường ta có cơ
hội giao lưu, học hỏi, làm tăng động lực học tập cho sinh viên. Đã tổ chức cho
trên 60 sinh viên của trường đi học tập tham quan ở các trường đại học ở Thái
Lan và Nhật Bản. Nhiều đề tài nghiên cứu HTQT đã được triển khai. Nhiều giáo
viên đã tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.
Năm học 2014-2015 trường đưa vào sử dụng, vận hành phần mềm quản lý
giáo dục, do dự án Hà Lan tài trợ, với sự hỗ trợ của Trường Đại học Cần Thơ.
Phần mềm quản lý giáo dục bước đầu đã vận hành hiệu quả. Mỗi sinh viên, cán
bộ, giáo viên đều có tài khoản cá nhân để quản lý công việc, kế hoạch giảng dạy,
học tập, nghiên cứu khoa học của mình. Việc điều hành kế hoạch giảng dạy, thi
cử và quản lý hàng nghìn sinh viên hiện nay đều được thông qua hệ thống thông
tin điện tử. Tất cả các vị trí trong trường đều được phủ mạng internet Wifi và
mạng LAN. Hệ thống máy chủ server của trường được nâng cấp dung lượng
cao, tốc độ các đường truyền đến 80 megabis.
Chúng ta rất vui mừng trong năm học qua là năm thứ 2 trường tổ chức
Ngày hội việc làm cho sinh viên thành công. Hiện nay trường có mối quan hệ
với trên 50 doanh nghiệp, công ty, đơn vị sử dụng lao động. Năm 2015 số sinh
viên ra trường có việc làm cao. Nhiều công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển
dụng sinh viên lớn. Chúng ta vui mừng khi nhiều sinh viên ra trường có việc làm
và làm việc đúng với nghề nghiệp được đào tạo, có thu nhập cao, ổn định.
Nhân buổi Lễ Khai giảng năm học mới 2015-2016 trường Đại học Nông
Lâm vui mừng với những thành tích mà toàn thể cán bộ, giáo viên, sinh viên
trong toàn trường đã phấn đấu đạt được trong năm học qua.
Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý,
Kính thưa các cô giáo, thầy giáo và các em sinh viên thân mến!
Bước vào năm học 2015-2016 trường Đại học Nông Lâm có những thuận
lợi nhưng cũng rất nhiều thách thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ 10 và Đại hội Đảng bộ Đại học Huế đã
vạch ra phương hướng chiến lược phát triển của nhà trường trong năm học mới
cũng như cho giai đoạn 2015-2020. Toàn trường đang thi đua lập thành tích chào
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mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ
12 của Đảng. Năm học 2015-2016 là năm tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 BCH
Trung ương về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học; năm thực hiện
Thông tư 08 của Bộ GD&ĐT về cải tiến hệ thống quản lý trong các trường đại
học thành viên thuộc đại học vùng. Nền kinh tế của đất nước và thế giới vẫn
chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng; năm 2015 là năm của sự hội nhập sâu
rộng của cộng đồng ASEAN, tính cạnh tranh và hội nhập trong phát triển, trong
đó cả ở đào tạo đại học là một cơ hội và thách thức lớn.
Năm học 2015-2016 nhà trường vui mừng đón nhận 2.383 tân sinh viên
khóa 49 tựu trường. Nhà trường xin chúc mừng các em tân sinh viên khóa 49 đã
trải qua kỳ thi tuyển đầy thử thách nhưng cuối cùng các em đã chiến thắng.
Trường cũng xin cảm ơn các bậc phụ huynh, các em sinh viên khóa 49 đã tin
tưởng vào Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là địa chỉ để học tập và rèn
luyện cho hành trang vào nghề của mình. Đây cũng là niềm vui nhưng cũng là
trách nhiệm của nhà trường trước học sinh, trước gia đình và xã hội.
Đến thời điểm khai giảng hôm nay, trường ta có 7.100 sinh viên đại học
chính quy tập trung, 1.585 sinh viên đại học hệ vừa làm vừa học, 546 học viên
cao học, 31 nghiên cứu sinh. Tổng số sinh viên, học viên trong toàn trường là
9.262. Trường có 30 ngành và chuyên ngành đào tạo đại học, 10 chuyên ngành
đào tạo thạc sĩ và 5 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Toàn trường có 8 khoa, trong
đó 7 khoa chuyên môn và Khoa khoa học cơ bản.
Năm học này, Trường Đại học Nông Lâm bước vào năm thứ 49. Trước
tình hình kinh tế xã hội của đất nước và thế giới hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm
trong năm học 2015-2016 của Trường là: Tập trung nguồn lực nâng cao chất
lượng đào tạo. Nhà trường coi chất lượng đào tạo là sự sống còn, là uy tín và sự
phát triển bền vững của trường trong những năm đến.
Đích đạt đến của nhà trường trong năm học này và những năm học tiếp
theo là vừa thu hút người học vừa nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo có uy tín và chất lượng cao
ở trong nước, hướng đến uy tín trong khu vực và trên thế giới; Mặt khác, trường
quan tâm đến số lượng và tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm
và làm việc đúng với ngành nghề được đào tạo. Với 2 mục đích nêu trên vừa bảo
đảm quyền lợi cho nhà trường, vừa bảo đảm quyền lợi cho người học; trong đó
quyền lợi của người học ngày càng được coi trọng và hoàn thiện hơn.
Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, nhà trường tập trung
thực hiện các hoạt động cụ thể sau đây:
Tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo. Trong xu hướng giáo dục hiện nay
nhà trường phải đào tạo, cung cấp cho xã hội, cho thị trường lao động cái mà xã
hội cần chứ không phải những thứ mà nhà trường có. Điều này đòi hỏi nhà
trường phải gắn với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các cơ quan sử dụng
lao động để tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động hiện nay. Trên cơ sở nhu
cầu đó, trường xác định đúng năng lực mà người học cần có. Nhà trường tiếp tục
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công bố công khai và cam kết với xã hội năng lực, hồ sơ nghề nghiệp, chuẩn đầu
ra của sinh viên sau khi tốt nghiệp ở Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Năng lực của sinh viên đào tạo trong nhà trường được thể hiện trên 3 tiêu
chí: Một là: Kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn đào tạo; Hai là: Kỹ năng vận
dụng các kiến thức chuyên môn đó trong thực tiễn; Ba là: Thái độ của sinh viên
khi đã tự nguyện học tập trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Thái độ yêu
ngành yêu nghề sẽ biến kiến thức, kỹ năng của sinh viên thành hiện thực phục
vụ cho sự phát triển của xã hội.
Bên cạnh đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học cũng
phải được cải tiến. Người thầy giáo, cô giáo vừa là người hướng dẫn truyền đạt
kiến thức khoa học, vừa là người đánh giá năng lực, kết quả học tập của sinh
viên một cách chính xác và công minh. Các em sinh viên bên cạnh sự phấn đấu,
chăm chỉ học tập rèn luyện, các em còn có quyền lợi của mình đó là quyền được
học và được đánh giá năng lực một cách khách quan.
Tiếp tục đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ. Hoạt động
KHCN không chỉ dừng lại ở số lượng các đề tài nghiên cứu mà là sản phẩm của
KHCN tạo ra. Xây dựng các đề tài nghiên cứu hướng đến tạo ra sản phẩm có
tính thương mại, chuyển giao vào sản xuất. Tổ chức tốt cho sinh viên tham gia
NCKH để phát huy ý tưởng sáng tạo trong tuổi trẻ.
Năm học 2015-2016 nhà trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý, coi
công tác quản lý là yếu tố quyết định đến việc thực hiện kế hoạch của năm học.
Mỗi cán bộ, giáo viên và sinh viên phải học tập và làm việc nghiêm túc và có
hiệu quả. Có kế hoạch quản lý, đánh giá tốt trong việc dạy và học cũng như
trong hệ thống quản trị nhà trường.
Các em sinh viên thân mến!
Nhân ngày khai giảng năm học mới, thầy có vài lời khuyên các em, nhất
là với những tân sinh viên khóa 49 mới tựu trường:
Truyền thống của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế trải qua 48
năm xây dựng và phát triển là đoàn kết và vượt lên khó khăn, đã khẳng định vị
thế của nhà trường trong xã hội. Các em hôm nay là những người viết tiếp trang
sử vẽ vang đó. Khi bước vào cuộc đời sinh viên là lúc các em có bước thay đổi
lớn trong cuộc đời, các em hôm nay là những sinh viên của nhà trường. Các em
hãy phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt. Để làm được điều này, đòi hỏi các em
phải có kế hoạch học tập tốt, phải có tính kỷ luật cao, sự tự giác, giành nhiều
thời gian nhất cho việc học tập, rèn luyện ở lớp, ở trường và ở ngoài xã hội.
Thầy cô giáo cán bộ viên chức trong toàn trường sẽ làm việc hơn nữa và hết
mình vì tương lai của các em. Các em là niềm tin của gia đình, của nhà trường
và của xã hội.
Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý
Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên thân mến!
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Có được kết quả đáng ghi nhận trong năm học 2014-2015 và kế hoạch
năm học 2015-2016 được thành công là nhờ vào sự phấn đấu nỗ lực của toàn
trường mà trước hết là của các cô giáo, thầy giáo và các em sinh viên.
Nhân dịp ngày Khai giảng năm học 2015-2016, thay mặt Đảng ủy, Ban
Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm tôi xin gửi lời cảm ơn đến sự lãnh đạo
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ và cơ quan Trung ương có liên quan, sự hỗ
trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh ở miền Trung và Tây
nguyên, các địa phương đã tạo điều kiện cho nhà trường trong việc đào tạo,
nghiên cứu khoa học công nghệ.
Xin cảm ơn Ban Giám đốc Đại học Huế, các Ban chức năng của Đại học
Huế đã chỉ đạo sâu sát trong tất cả mọi hoạt động của nhà trường.
Xin cảm ơn các Trường đại học thành viên, các Khoa trực thuộc Đại học
Huế đã hỗ trợ phối hợp cùng Trường Đại học Nông Lâm trong việc thực hiện kế
hoạch năm học.
Xin cảm ơn các doanh nghiệp, các công ty, các cơ quan đã phối hợp, hỗ
trợ với nhà trường trong quá trình đào tạo và trên nhiều lĩnh vực.
Xin cảm ơn các tổ chức quốc tế, các Trường đại học, Viện nghiên cứu
quốc tế, các nhà khoa học, các giáo sư, các nhà nghiên cứu đã hợp tác với nhà
trường trong nhiều năm qua.
Cuối cùng tôi xin tuyên bố Khai giảng năm học 2015-2016!
Kính chúc các quý vị sức khỏe.
Xin chân thành cảm ơn!
HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Lê Văn An
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