THƯ CHÚC TẾT CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY,
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

Nhân dịp năm mới 2018 và đón Xuân Mậu Tuất, thay mặt Đảng
ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, tôi thân ái gửi
đến toàn thể giảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sinh
viên, học viên, bạn bè quốc tế đã và đang có thời gian giảng dạy, công
tác, học tập tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cùng gia đình lời
thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Trong năm 2017, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã đạt
được nhiều thành tựu đáng khích lệ và tự hào trên mọi lĩnh vực hoạt
động, đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Trường trong quá trình
phấn đấu trở thành trường đại học chất lượng cao, tiếp cận đẳng cấp
khu vực và quốc tế.
Thích ứng với sự thay đổi của xã hội, nhà trường đã chú trọng đổi
mới công tác đào tạo, không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ và mở rộng quan hệ hợp tác trong và
ngoài nước. Cơ sở vật chất luôn được cải thiện; các phong trào hoạt
động đi vào chiều sâu; công tác quản lý và phục vụ không ngừng nâng
cao về chất. Đặc biệt, bộ máy tổ chức nhà trường được bổ sung, hoàn
thiện và hoạt động hiệu quả.
Năm 2018 là năm mà nhà trường sẽ thực hiện nhiều chủ trương,
định hướng lớn của Ngân hàng nhà nước và 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu,
5 giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm nay, Trường Đại
học Ngân hàng TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới và cải tiến về chất lượng
đào đạo, hoạt động nghiên cứu khoa học; chú trọng vào các mảng công
tác: Thực hiện các đề án AUN-QA; Rà soát và hoàn thiện các chương
trình đào tạo; Chuẩn bị các điều kiện cho tự chủ đại học;
Những thành tựu của Trường có được nhờ sự đóng góp trí
tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong

toàn Trường. Đây là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu
đưa Trường phát triển hơn nữa trong năm mới và những năm tiếp theo.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tôi biểu dương nỗ lực làm việc hiệu
quả, tinh thần đoàn kết, tương trợ, luôn sáng tạo vượt khó để hoàn
thành mọi nhiệm vụ được giao của tập thể nhà trường. Đảng ủy, Ban
Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM luôn tin tưởng vào đội
ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên và học
viên luôn “Sáng tạo – Đạo đức – Trách nhiệm – Phát triển” trong năm
mới.
Kính chúc Quý vị và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh
phúc và an khang thịnh vượng.
Thân ái!
NGƯT. PGS.TS. Lý Hoàng Ánh
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưở
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