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Kính thưa Quý Thầy Cô giáo cùng các cán bộ đã và đang công tác tại Trường 

Đại học Tây Nguyên.  

Đồng hành cùng 44 năm dựng xây và phát triển của Trường Đại học Tây 

Nguyên là nhiều thế hệ thầy cô giáo - những giảng viên tâm huyết, giàu trí tuệ và 

sáng tạo. Những đóng góp to lớn của quý thầy cô đã tạo nên sức mạnh đưa 

Trường Đại học Tây Nguyên ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu. 

Tháng 11 năm nay đang diễn ra với nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 44 năm 

ngày thành lập Trường Đại học Tây Nguyên 11-11 và 39 năm Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20 -11.  

Trong suốt nhiều năm qua, việc tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày thành lập Trường, 

ngày Nhà giáo Việt Nam luôn là dịp mà nhiều thế hệ nhà giáo đã và đang giảng dạy 

tại Trường được gặp gỡ, được ôn lại những chặng đường đã qua cũng như nói lên 

ước nguyện về một tương lai tốt đẹp của Nhà trường. Nhưng năm 2021 này, thật 

tiếc là những hoạt động đó không được tổ chức một cách chu đáo do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19. 

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Trường, tôi xin được chúc mừng và bày tỏ 

sự cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô và toàn thể cán bộ viên chức của Nhà trường - 

những người đã, đang và luôn gắn bó với sự nghiệp phát triển của Trường Đại học 

Tây Nguyên. Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em sinh viên đã không quản ngại 

khó khăn, chia sẻ và đồng hành cùng với các địa phương trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19. 

 Xin gửi tới quý thầy cô giáo và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và 

thành công. Cùng mong ước được đồng hành, chung tay chung sức thực hiện 

những giá trị cốt lõi “Sáng tạo - Chất lượng - Hội nhập” để xây dựng Trường Đại học 

Tây Nguyên ngày càng phát triển.  

Xin chân thành cảm ơn!  

                   HIỆU TRƯỞNG 
                TS. Nguyễn Thanh Trúc 


