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Kính thưa quí vị đại biểu, quí đồng nghiệp cùng các em sinh viên thân mến,
Chương trình văn nghệ “Tri ân Thầy Cô” do Đoàn Thanh niên và Liên chi
hội sinh viên khoa TCNH tổ chức hàng năm nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà
giáo Việt Nam. Đồng thời, đêm văn nghệ này cũng là dịp chào đón các bạn tân
sinh viên vừa nhập học của khoa TCNH. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của
đêm hội, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin có đôi lời phát biểu cảm nghĩ
nhân buổi lễ hôm nay.
Kính thưa các vị khách quí, Ngày 20-11 hàng năm luôn là dịp để xã hội tôn
vinh các nhà giáo. Việc tôn vinh các nhà giáo được thể hiện qua các câu danh
ngôn, ca dao, tục ngữ suốt từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Theo Comenxki, Ông
tổ của nền giáo dục hiện đại sống vào thế kỷ thứ 17 đã nhận định "Dưới ánh mặt
trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học". Ông nhấn mạnh vai trò của
giáo dục và kết luận rằng: Một người có hình thức đẹp đẽ mà không có học vấn thì
chỉ là một con vẹt có bộ lông hào nhoáng"
Theo Bielinski, nhà lý luận Nga nổi tiếng sống vào giữa thế kỷ 19 cũng đã
khẳng định rằng: “Giáo dục là sự nghiệp vĩ đại vì nó quyết định số phận con
người”.
Ngạn ngữ Trung quốc có câu: "Trọng thầy mới được làm thầy"
Tục ngữ Việt Nam ví von:

Muốn sang thì bắc cầu kiều,

Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy,
hay ví von một cách ngắn gọn hơn:

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

Tất cả các câu trích dẩn trên, trực tiếp hay gián tiếp đều đề cao vai trò của
người thầy. Cùng với tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, tất cả chúng
ta đang ngồi tại đây đều có ít nhất một lần tự tay mình chuẩn bị môt món quà để
dành tặng cho người Thầy, người Cô kính yêu của mình vào ngày 20/11. Khi viết
đến đây tôi không thể nào quên được cảm xúc lần đầu tiên về thăm lại thầy cô cũ ở
quê nhà sau khi trở thành sinh viên cách đây tròn 30 năm!

Các em sinh viên thân mến, Từ vị trí là người trò, khi trở thành một giảng
viên đại học, cứ đến ngày 20/11 nhận được những bó hoa, lời chúc trực tiếp hay
qua điện thoại hay qua các tin nhắn từ các em sinh viên, các Thầy Cô đều cảm
nhận được tình cảm và sự kỳ vọng của các em, và bất kỳ một nhà giáo nào cũng
nhận thức được rằng chính nhân cách, đạo đức và kiến thức của người Thầy đã tạo
nên một tình cảm gắn bó thân thiết giữa thầy và trò và tình cảm đó là động lực để
các Thầy Cô phấn đấu không ngừng, nhằm rèn luyện nhân cách cũng như trao dồi
kiến thức, qua đó đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao đối với người thầy của nền kinh
tế đang ngày càng hội nhập và phát triển.
Tình cảm Thầy trò khoa TCNH của chúng ta đã gắn bó và ngày càng phát
triển suốt 12 năm qua, từ những ngày đầu tiên thành lập vào năm 2006. Mười hai
năm không phải là chặng đường quá dài nhưng đã ghi dấu nhiều mốc son của
Khoa với sự phát triển vượt bậc về đội ngũ, thành tích trong công tác giảng dạy,
NCKH, thành tích trong học tập, phong trào đoàn, hội sinh viên.
Khoa TCNH hiện nay là khoa có nhiều PGS nhất trường, có nhiều tiến sĩ
nhất trường, có nhiều NCS nhất trường, là khoa đào tạo tiến sĩ đầu tiên của trường,
đoàn khoa đạt danh hiệu xuất sắc vững mạnh nhiều năm liền, CLB hoc thuật của
khoa tổ chức nhiều cuôc thi thu hút nhiều sinh viên của các trường đại học… xin
cho chúng ta một tràng pháo tay về những thành tích đạt được này!
Điểm qua các thành tích của khoa để tập thể thầy và trò khoa TCNH, đặc
biệt là các bạn tân sinh viên cảm thấy tự hào và có thêm động lực học tập, phấn
đấu nhiều hơn nữa nhằm phát huy truyền thống dạy tốt, học tích cực, hoạt động
phong trào hăng say, đưa khoa TCNH giử vững là khoa chủ chốt của đại gia đình
UFM thân yêu của chúng ta.
Chặng đường phát triển của Khoa TCNH đã gắn liền với sự đóng góp của
bao thế hệ Thầy Cô, thế hệ cựu sinh viên và đồng hành với khoa TCNH là các
doanh nghiệp. Qua đây, thay mặt BLĐ Khoa, cho phép tôi được gởi lời cám ơn sâu
sắc đến tất cả Thầy Cô cơ hữu, Thầy Cô thỉnh giảng đã cống hiến công sức vào sự
nghiệp trồng người, cám ơn các doanh nghiệp đã đồng hành với khoa trong chặng

đường qua và sắp tới, cám ơn các bạn cựu sinh viên đã nổ lực học tập và làm rạng
danh khoa TCNH của UFM qua các vị trí thành đạt trong xã hội và hơn hết là cảm
ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Tài chính - Marketing đã hỗ trợ, tạo
điều kiện cho Khoa. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên thân yêu đã
tạo môi trường làm việc và học tập thân thiện. Cảm ơn phụ huynh và gia đình là
chổ dựa vững chắc cho các em sinh viên yên tâm học tập, nghiên cứu và cống
hiến. Xin cảm ơn tất cả !!!
Các em sinh viên thân mến, các em có biết đời sinh viên là quãng thời gian
đẹp nhất không? Vì vậy, các em đừng để quãng thời gian đẹp nhất của đời mình
trôi qua uổng phí nhé! Cô xin nhắn nhủ đến tất cả các em sinh viên khoa TCNH
như sau: Học tích cực, hoài bão lớn, đừng quên: Yêu say đắm nhưng an toàn
nhé! Các em có đồng ý không???
Tôi xin phép dừng bài phát biểu của mình tại đây, Nhân ngày 20/11, xin
chúc quí vị đại biểu, quí thầy Cô khỏe mạnh, thành công trong sự nghiệp và hạnh
phúc trong cuộc sống. Xin chúc các doanh nghiệp bản lĩnh vượt qua thách thức
cạnh tranh và ngày càng phát triển. Chúc Khoa TCNH của trường UFM thân yêu
của chúng ta ngày càng có thêm nhiều nhà giáo đạt học vị, học hàm cao trong
giảng dạy và NCKH.
Xin chân thành cám ơn vì đã chú ý lắng nghe./.
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