
1 
 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TRƯỞNG KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG  

CHIA TAY GIẢNG VIÊN VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ 

Kính thưa quí vị đại biểu, thưa quí Thầy cô, 

Khoa TCNH của chúng ta thành lập vào năm 2004, trải qua hơn 15 năm hoạt động khoa 

đã có những thành tích nổi bật về chất lượng đội ngũ, phát triển và kiểm định chất lượng 

các chương trình đào tạo, nhiều giải thưởng trong hoạt động phong trào, đoàn thể. Đóng 

góp vào thành tích của khoa là sự cống hiến công sức của bao thế hệ thầy cô. Theo thời 

gian, cùng với sự lớn mạnh của khoa TCNH cũng như thành đạt của các thế hệ sv là thời 

gian cống hiến của các thầy cô cho sự nghiệp đào tạo của Khoa càng ngắn lại. Hôm nay, 

trong không khí trang trọng nhưng ấm áp cùng sự tham dự của chủ tịch công đoàn trường 

và trưởng phòng tổ chức-hành chính, tập thể khoa TCNH lần đầu tiên tổ chức họp mặt 

chia tay giảng viên của khoa đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ đối với cô Thạc sĩ Phạm Thị 

Thu Hồng.   

Cô Phạm Thị Thu Hồng bắt đầu làm việc tại trường ĐHTCM vào tháng 9 năm 2009, cô 

được phân công công tác tại Phòng QLKH, đến giữa năm 2010 Cô Hồng thi đậu vào 

ngạch giảng viên của Trường và được phân công giảng dạy tại Khoa TCNH, bộ môn 

TCDN. Cùng đợt giảng viên được phân về khoa cùng cô Hồng còn có Cô Thanh Nga, 

Thầy Minh Phúc. Lúc mới về khoa TCNH, khoa có khoảng 10 giảng viên, hiện nay khoa 

có hơn 40 giảng viên. Có thể nói Cô Hồng là lớp giảng viên đầu tiên của khoa TCNH vì 

vậy thâm niên của cô ở khoa là khá dày. Bên cạnh làm nhiệm vụ của 1 giảng viên, cô 

Hồng còn tham gia công tác công đoàn và là tổ trưởng công đoàn từ năm 2010 đến năm 

2013, năm 2014 do bận việc gia đình nên cô xin rút khỏi công tác công đoàn, năm 2015 

do cô Thanh Uyên, tổ trưởng công đoàn lúc đó đi học nước ngoài nên Cô Hồng đảm 

đương lại công tác công đoàn khoa cho đến năm 2016, sau đó là Cô Hằng và năm 2018 là 

cô Diện, Cô Gấm và Thầy An. Như vậy, Cô Hồng có quá trình hơn 10 năm làm giảng 

viên tại Khoa TCNH, làm công tác công đoàn khoa 5 năm. Sự phát triển lớn mạnh cả về 

lượng và về chất cũng như thành tích của khoa TCNH có được ngày hôm nay có sự đóng 
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góp không hề nhỏ của cô Ths Phạm Thị Thu Hồng. Trên vai trò là một lãnh đạo trực tiếp 

của Khoa TCNH giai đoạn 5 năm qua tôi có nx như sau: 

- Cô Hồng là 1 giảng viên hết lòng vì sv. Khoa luôn nhận được feedback từ sv đánh 

giá rất tốt về Cô Hồng qua các cuộc khảo sát ở từng học kỳ. Cá nhân tôi trực tiếp 

nghe được các ý kiến của sv nói về cô Hồng: nói là cô Hồng dạy có tâm lắm, cô 

Hồng khó lắm nhưng em vẫn muốn học với cô Hồng, bạn em học lớp do giảng 

viên khác giảng nhưng vẫn qua học lớp em. 

- Cô Hồng là giảng viên cẩn thận và có trí nhớ tốt, thể hiện: mọi việc liên quan đến 

ra đề thi, chấm thi… là hầu như không có sai sót. Chứng tỏ một sự cẩn thận và 

trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Trí nhớ tốt như thế nào? Tôi dự giờ lớp cô 

Hồng, lớp có hơn 60 sv mà cô Hồng gọi đúng tên từng sv để hỏi bài. Điều này 

khiến tôi kinh ngạc mà tôi cần học hỏi ở cô Hồng! 

- Cô Hồng là 1 giảng viên giỏi, có chuyên môn cao, khả năng truyền đạt tốt và kiểm 

soát lớp rất tốt. Tại sao tôi lại nói như vậy, vì có lần tôi dự giờ giảng của cô Hồng 

(mà dự giờ này tôi không báo trước với cô Hồng, vì việc này mà Cô Hồng giận tôi 

1 thời gian) tôi trực tiếp nghe cô giảng về các nguyên tắc xây dựng dòng tiền của 

DAĐT, mọi thứ được cô giải thích rõ ràng cặn kẽ, tận tình với giọng nói to, rõ 

ràng. Sv nghe rất chăm chú, điều này chứng tỏ cô Hồng có một sức hút đối với sv 

không chỉ về hình thức xinh đẹp mà còn thu hút sv về kiến thức uyên thâm được 

Cô truyền đạt rõ ràng dễ hiểu. 

- Cô Hồng là cán bộ công đoàn trách nhiệm, không những vận động các CĐV tham 

gia mà còn lăn xả vào các hoạt động công đoàn chứ không chỉ đứng hô hào. Thể 

hiện, các phong trào công đoàn múa hát, thể thao, kéo co… mặc dù có tuổi nhưng 

cô Hồng đều trực tiếp tham gia. Sau này, không còn làm cán bộ công đoàn nữa, cô 

vẫn tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn khoa và trường tổ chức. 

- Về tính cách: cô Hồng là người vui vẻ, lạc quan, năng động, hòa đồng với tập thể. 

Nơi nào có Cô Hồng là ở đó có không khí vui tươi sinh động, nhưng cô Hồng 

cũng là người trực tính, thẳng thắn đóng góp cho những điều chưa đúng, cũng như 
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góp ý cho các giảng viên trẻ về cách ứng xử đối với đồng nghiệp, đối với cấp 

trên…vì vậy các giảng viên trẻ hay gọi cô Hồng bằng các tên thân thương như là 

Má Hồng, Mama Hồng… 

Trong tâm trí các giảng viên và các thế hệ sv của Khoa TCNH luôn ghi nhớ hình ảnh cô 

Hồng là 1 giảng viên có hình thức xinh đẹp, giỏi chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, 

cẩn thận, hết lòng vì sv, là giảng viên được xếp loại thi đua hàng năm đều hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Sự phát triển lớn mạnh và thành tích của khoa TCNH ngày hôm nay 

có sự đóng góp không hề nhỏ của cô Ths Phạm Thị Thu Hồng. 

Thời gian thấm thoắt nay Cô Hồng đã đến tuổi được nghỉ hưu theo chế độ của nhà nước. 

Đó là niềm hạnh phúc và cũng là sự ghi nhận việc hoàn thành nghĩa vụ xã hội đối với cô 

Hồng nhưng là sự luyến tiếc của tập thể giảng viên, sv khoa TCNH nói chung và cá nhân 

tôi nói riêng. Hôm nay tập thể khoa TCNH làm lễ chia tay cô Hồng, không biết nói gì 

hơn thay mặt tập thể khoa, tôi xin chân thành cảm ơn Cô Phạm Thị Thu Hồng đã cống 

hiến công sức cho sự nghiệp đào tạo và sự lớn mạnh của khoa TCNH trong các năm qua. 

Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, mãi trẻ trung, xinh đẹp. 

Rất mong Cô tiếp tục dõi theo sự phát triển của trường, của khoa cũng như tiếp tục hỗ trợ 

Khoa TCNH đào tạo các thế hệ sv thông qua tham gia thỉnh giảng cho các lớp và quay về 

khoa, về trường mỗi khi có dịp. Tập thể giảng viên khoa TCNH luôn đón chào. Một lần 

nữa, thay mặt tập thể và lãnh đạo khoa, xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn những cống 

hiến cho sự nghiệp đào tạo của khoa TCNH nói riêng, của trường ĐH TCM nói chung 

đối với Cô thạc sĩ Phạm Thị Thu Hồng./. 

 


