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DIỄN VĂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY THÀNH LẬP  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP HCM 

(03/01/1976 - 03/01/2016) 

VÀ 

ĐÓN NHẬN HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT 
 

 

       PGS.TS. NGƢT Đỗ Ngọc Anh 

                                       Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Văn hóa  

                                                                                     TP.Hồ Chí Minh  

Kính thƣa:  Bà Đặng Thị Bích Liên, UV Ban Cán sự Đảng, thứ trƣởng 

Bộ VH,TT &DL 

Kính thƣa các thầy cô Ban giám hiệu qua các thời kỳ 

Kính thƣa quí vị Đại biểu, các vị khách quí 

Kính thƣa các thầy cô giáo, các cựu sinh viên 

Cùng toàn thể các em sinh viên đang học tại trƣờng 

 

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường  Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh 

là sự ghi nhận chặng đường lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành của tập 

thể Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo, đội ngũ cán bộ viên chức và sinh viên qua 

các thời kỳ lịch sử. Trong buổi lễ long trọng này, với niềm tự hào sâu sắc tôi xin 

điểm lại những dấu ấn lịch sử phát triển của Nhà trường trong 40 năm qua: 

- Trường được thành lập vào ngày 03/01/1976 theo Quyết định số 58 – 

TTVH/TC của Bộ Thông tin Văn hóa chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam 

Việt nam với tên gọi là Trường Nghiệp vụ  nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cho 

đội ngũ cán bộ văn hóa ngay sau ngày giải phóng miền Nam. Sau nhiều lần đổi tên 

ngày 23 tháng 6 năm 2005, Trường chính thức được nâng cấp thành Trường Đại 

học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ.  

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí 

Minh đã khẳng định vai trò, vị trí là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ 

văn hóa chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng văn hóa, nghệ thuật, 

thông tin và du lịch, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hóa và con người Việt 

Nam. Sự phát triển của Nhà trường trong 40 năm đã được thể hiện rất rõ nét qua 

những thành quả chính như: 

 Về đào tạo   

Từ một ngôi trường có nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ theo yêu cầu, 

trải qua 40 năm đã phát triển thành một trường đại học có vị thế và tầm ảnh hưởng 

trong cả nước. Hiện nay, Nhà trường đã đào tạo cao học 02 ngành, đang xin mở 01 

ngành  đào tạo tiến sĩ, đào tạo đại học 07 ngành với 10 chuyên ngành, cao đẳng 05 
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ngành và một số chương trình đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của thực tiễn hoạt 

động nghề nghiệp. 

Hoạt động đào tạo luôn bám sát mục tiêu đào tạo, thường xuyên cải tiến nội 

dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu quả. Tập trung 

xây dựng, hoàn thiện và bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo, nâng cao chất 

lượng dạy và học. Nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, hoàn thành 

công tác tự đánh giá theo yêu cầu kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và đào 

tạo.  

Tổng số sinh viên được đào tạo trong 40 năm qua là 32.000 sinh viên ở tất 

cả các bậc đào tạo, trong đó hệ chính quy chiếm tỷ lệ 58,2%, hệ vừa làm, vừa học 

chiếm 41,8%, cụ thể:    

               Biểu đồ 1: Quy mô đào tạo từ 1976 - 2015 

 

 

Những con số trên đã thể hiện sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể nhà 

trường, sự lao động nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sự say mê học tập 

của mọi học viên, sinh viên trong suốt 40 năm qua. Thành quả lớn nhất của 

Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh sau 40 năm phấn đấu, là sự trưởng 

thành của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở. Hàng vạn cán bộ văn hóa từ môi trường 

giáo dục, đào tạo nghiêm túc nhưng đầy chất nhân văn này đã lĩnh hội tri thức 

chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện về phẩm chất đạo đức và đang ngày 

đêm miệt mài gìn giữ, phát triển những giá trị văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những đóng góp to lớn của 

mình trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa cho xã hội, trường Đại học Văn hóa 

TP. Hồ Chí Minh đã tạo nên một dấu ấn, một thương hiệu, có tầm ảnh hưởng 

trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch cả nước. 

 Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

Trong quá trình xây dựng và phát triển,  Nhà trường đã xác định nghiên cứu 

khoa học và hợp tác quốc tế là nhiệm vụ song hành với quá trình đào tạo, là điều 

kiện đảm bảo quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kiến thức , kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp , năng lưc̣ nghiên cứu , khả năng sáng tạo. Tất cả 

những điều đó, trở thành yếu tố xác định chất lượng, thương hiệu của Nhà trường. 
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Thành quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chỉ tính riêng 

việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 2000 đến nay, đã có 28 đề 

tài cấp Bộ, cấp tỉnh, thành phố được nghiệm thu, 04 đề tài, 01 dự án cấp Bộ và 

hàng loạt các đề tài cấp Tỉnh, Thành phố, cấp trường đang được thực hiện.  Kết 

quả nghiệm thu các đề tài đa số đều đạt xuất sắc. Hàng năm, nhà trường đều tổ 

chức các Hội thảo khoa học cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp trường. Nội dung 

nghiên cứu khoa học, hội thảo đều đi sâu nghiên cứu những vấn đề thuộc các lĩnh 

vực văn hóa, thông tin, nghệ thuật, du lịch, đáp ứng các yêu cầu yêu cầu nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học của nhà trường. Hiện nay, tạp chí “Văn hóa và Nguồn lực”, 

Viện nghiên cứu ứng dụng văn hóa Nam bộ đã bước đầu phát huy hiệu quả phối 

hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành văn hóa tại các địa phương thực 

hiện các đề tài đặt hàng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.  

 Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học đã khẳng định được vị thế của 

Nhà trường trong  nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, thông tin truyền thông, du lịch 

phục vụ đào tạo và cuộc sống.  

Về công tác hợp tác quốc tế, hiện trường đang duy trì mối quan hệ hợp tác 

quốc tế với các trường đại học của các nước: Trung Quốc, Liên Bang Nga, Hàn 

Quốc, Lào, Ba Lan, Thái Lan, Vương quốc Bỉ….trong trao đổi đào tạo sinh viên, 

giảng viên, nghiên cứu khoa học, mời các chuyên gia tham gia tập huấn thực hiện 

các dự án phát triển chuyên môn… 

 Về phát triển đội ngũ 

Phát triển nguồn  nhân lực về số lượng và chất lượng là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng hàng đầu đối với các trường đại học, có ý nghĩa nghĩa then chốt, 

đảm bảo điều kiện để phát triển bền vững.  

Hiện nay, tổng số CC-VC-NLĐ của Nhà trường là 166 người, trong đó có 05 

PGS.TS, 16 tiến sĩ, 72 thạc sĩ, cử nhân đại học 52, trình độ khác là 21 người. Tỷ 

lệ CC-VC–NLĐ có trình độ sau đại học đạt 56%. 

 Biểu đồ 2: Trình độ đào tạo của đội ngũ CC -VC 
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Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học là 88,4%, đại học chỉ còn 11,6%, 

Như vậy chỉ tiêu về trình độ đội ngũ giảng viên đã đạt và vượt mức qui định của 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 -2020. Đặc biệt đã có 10 giảng viên được 

Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”  

                              Biểu đồ 3: Trình độ đào tạo của đội ngũ giảng viên 
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 Nhà trường đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho việc học tập nâng cao trình độ, 

có chính sách thi đua khen thưởng tạo động lực phấn đấu cho CC –VC. Nhiều CC-

VC đã nhận Huân chương Lao động; Bằng khen Chính phủ; Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ VH, TT và DL, Chủ tịch UBND Tp HCM; Kỷ niệm chương của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giấy khen của Thành ủy, 

Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh và của các địa phương trong cả nước; chiến sĩ 

thi đua cấp Bộ, cấp cơ sở  

Về xây dựng cơ sở vật chất 

Từ một địa điểm được giao sau ngày giải phóng còn thiếu thốn, lạc hậu  

chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo, đến nay Nhà trường đã có 02 cơ sở khang trang tại 

Quận 2, Quận 9 và một cơ sở tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang được lập dự án đầu 

tư. Tổng diện tích đất là 11,65 ha, diện tích giảng đường phục vụ đào tạo là 

8.971m2, diện tích sàn xây dựng ký túc xá là 21.840 m2 đảm bảo chỗ ỏ cho 2.000 

sinh viên sẽ được đưa vào sử dụng năm 2016. Nhà trường đã tập trung đầu tư  

nguồn tài liệu thư viện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới 

chuyển từ hình thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ, tạo một môi 

trường giảng dạy và học tập đạt yêu cầu xanh, sạch, đẹp mặc dù điều kiện tài 

chính còn hạn chế. 

 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh 

đã vượt lên những khó khăn để khẳng định vị thế của mình.  Thành tích của Nhà 

trường được thể hiện thông qua các danh hiệu đã đạt được: 01 Huân chương độc 

lập hạng 3, 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 02 Huân chương Lao động 

hạng Nhì, 01 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều cờ thi đua, bằng khen, 

giấy khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, v.v. Và hôm nay chúng ta một lần nữa vinh dự đón nhận Huân chương Lao 

động hạng nhất (lần 2) của Chủ tịch nước trao tặng. Thành quả này là kết quả 

khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ nhà Trường, quá trình phấn đấu 

bền bỉ của tập thể Ban Giám hiệu, đội ngũ công chức, viên chức người lao động và 
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sinh viên qua các thời kỳ đã biết nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức, đoàn kết, 

chung sức, chung lòng xây dựng Nhà trường phát triển. 

Kính thưa quí vị khách quí, 

Thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học viên, sinh viên! 

Ngày nay, nhân loại đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế trên tất cả 

các lĩnh vực. Việt Nam với công cuộc đổi mới, đã và đang hội nhập ngày càng sâu 

rộng vào cộng đồng quốc tế. Toàn cầu hóa đã tạo điều kiện cho sự hợp tác; tiếp 

thu thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến; trao đổi, học tập kinh nghiệm về quản 

lí, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực;... đồng thời toàn cầu hóa cũng ẩn 

chứa nhiều nguy cơ, thách thức đối với sự phát triển của mỗi quốc gia dân tộc.  

 

Trước những cơ hội và thách thức đó đòi hỏi Đảng ủy, Ban Giám hiệu và 

tập thể CC-VC –NLĐ và các em sinh viên sự chủ động, tinh thần đoàn kết, ý thức 

trách nhiệm nhiều hơn nữa để thực hiện thành công các mục tiêu đã được đặt ra 

trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP.HCM nhiệm kỳ 

XV (2015 -2020). Đó là: 

 - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của 

mình hướng tới mô hình đào tạo chuẩn mực lý luận gắn với thực hành, giảng dạy 

gắn liền với nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục đào 

tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, truyền thông và du lịch trong phạm vi toàn 

quốc, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam. 

- Xây dựng và phát triển Trường Đại học Văn hóa TP.HCM trở thành một cơ 

sở đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, truyền thông và du lịch chất lượng 

cao, thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội; nâng 

cao năng lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên, sinh viên, xây dựng 

Nhà trường trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo có uy tín trong 

khu vực. 

- Xây dựng và phát triển Trường Đại học Văn hóa Tp HCM có vị trí, uy tín 

trong khu vực ASEAN và châu Á. 

Với triết lý giáo dục: “Chuyển mạnh từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức 

sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, giáo dục để người 

học trở thành người có kiến thức văn hóa xã hội vững chắc, để làm chủ bản thân; 

có kỹ năng cao, để làm chủ nghề nghiệp, có khát vọng cống hiến và năng động, 

biết phối hợp hài hòa sự lập nghiệp bản thân với lợi ích cộng đồng, dân tộc”.  

 

Đạt được các mục tiêu, triết lý giáo dục đã đề ra sẽ chứng minh quá trình 

đào tạo của Nhà trường đã góp phần  đáp ứng nhu cầu của xã hội đào tạo đội ngũ 

nhân lực văn hóa trình độ cao, có kiến thức vững vàng, kỹ năng nghề nghiệp tốt, 

có bản lĩnh và chủ động hội nhập, có lối sống tốt đẹp,  tích cực bảo tồn và phát 

huy các di sản văn hóa dân tộc. 
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Trong buổi lễ long trọng, với nhiều cảm xúc từ trái tim, thay mặt nhà trường 

xin trân trọng cám ơn Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ giáo dục và Đào tạo, 

UBND tp HCM, ĐU khối cơ sở Bộ VHTT&DL thời gian qua đã thường xuyên chỉ 

đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhà trường; Cảm 

ơn các cơ quan quản lý từ TW đến đia phương, các trường bạn trong cả nước đã 

sánh bước cùng nhà trường qua mọi thời điểm. Đặc biệt  xin được bày tỏ lòng biết 

ơn sâu sắc đến tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ CC-VC-NLĐ và sinh 

viên qua các thời kỳ, những người đã có những đóng góp quan trọng và thiết thực 

nhất vào thành quả của chặng đường 40 năm lịch sử của Nhà trường. 

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 40 năm xây dựng và trưởng thành, tập 

thể lãnh đạo, giảng viên, cán bộ công chức, viên chức và sinh viên Trường Đại 

học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh thi đua 

trong giảng dạy và học tập, góp phần quan trọng phát triển nguồn lực nội sinh – 

nguồn lực con người cho mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam 

vì sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, thực hiện tốt Nghị quyết số 33 -

NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI). 

Chúc quý vị đại biểu, tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ công chức, 

viên chức và các em sinh viên mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúc buổi lễ kỷ niệm thành công. 

Trân trọng cám ơn./. 

         HIỆU TRƢỞNG 
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