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THƯ CHÚC TẾT NHÂM DẦN NĂM 2022  

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 

Nhân dịp bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 và đón Tết cổ truyền, thay 

mặt tập thể lãnh đạo Nhà trường, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học 

viên, sinh viên, học sinh đã và đang công tác, học tập tại Trường lời chúc mừng 

năm mới tốt đẹp nhất! 

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng bằng sự 

nỗ lực, phấn đấu của thầy cô giáo, viên chức, người lao động và học viên, sinh 

viên, chúng ta đã vượt qua những khó khăn và đạt được nhiều thành tích rất đáng 

trân trọng. Công tác đào tạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy 

nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, thích ứng với công tác phòng dịch. 

Công tác đảm bảo chất lượng được chú trọng, thực hiện công tác tự đánh giá và 

đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo kế hoạch. Hoạt động khoa học công 

nghệ đạt nhiều kết quả, chất lượng tạp chí khoa học được cải thiện, có nhiều đề tài 

nghiên cứu các cấp được nghiệm thu, nhiều bài báo quốc tế được công bố. Hợp tác 

trong và ngoài nước được Nhà trường triển khai mạnh mẽ, thể hiện qua việc hợp 

tác toàn diện với các tỉnh vùng Tây Nguyên, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cơ sở 

vật chất được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại hơn. Bộ phận hành 

chính một cửa đã đi vào hoạt động, công tác phục vụ và hỗ trợ người học được chú 

trọng. Bộ máy tổ chức của Trường được hoàn thiện và hoạt động hiệu quả; thu 

nhập của viên chức, người lao động được đảm bảo; tinh thần đoàn kết, nhất trí cao 

của cán bộ viên chức vì mục tiêu phát triển Nhà trường tiếp tục được phát huy. 

Năm 2022, là năm có nhiều sự kiện ý nghĩa, đặc biệt kỷ niệm 45 năm ngày 

thành lập Trường (11-11-1977), Nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động: kỷ 

niệm 45 năm ngày thành lập trường; Triển khai chiến lược phát triển trường Đại 

học Tây Nguyên giai đoạn 2020-2027, định hướng đến năm 2035; Đẩy mạnh 

chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị đại học; Thực hiện 

tốt công tác đảm bảo chất lượng, cải tiến các điều kiện dạy và học để nâng cao chất 

lượng đào tạo; Phát triển hệ sinh thái học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học, 

khởi nghiệp; Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước; Tìm giải pháp tăng nguồn 

thu, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho CBVC. 

Mùa xuân mới đang đến với mọi nhà, tôi xin được gửi lời chúc mừng năm 

mới đến các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ viên chức, các thế hệ học viên, sinh viên, 

học sinh cùng gia đình đón một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và 

thịnh vượng.  

Chào thân mến! 
  HIỆU TRƯỞNG 

        Nguyễn Thanh Trúc 


