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Phát huy truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể công chức, viên chức, người 

lao động, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh và lưu học sinh toàn Trường luôn 

đoàn kết, quyết tâm, chung sức, chung lòng triển khai chiến lược phát triển của Nhà trường. Trong 

năm 2016, Nhà trường đã giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng; đã có những tiến bộ trong 

phong cách phục vụ, cách thức quản lý; trong việc cải tiến điều kiện dạy và học, trong đổi mới mô 

hình và chương trình đào tạo, trong công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; an ninh trật 

tự, cảnh quan môi trường được đảm bảo; phúc lợi của công chức, viên chức, người lao động được 

duy trì. 

Nhà trường đã từng bước triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của 

Ban chấp hành Trung ương "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng" đã được Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) thông 

qua. Với những nỗ lực của mình, năm học 2015-2016, Trường ĐHLN đã được Thủ tướng Chính 

phủ tặng thưởng Bằng khen và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công 

nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". 

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi xin ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lòng biết ơn chân thành 

tới toàn thể quý thầy giáo, cô giáo; các công chức, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học 

viên cao học, sinh viên, học sinh và lưu học sinh của Nhà trường vì những thành quả to lớn, tinh 

thần lao động, học tập miệt mài và trách nhiệm trong năm 2016 vừa qua. 

Nhân dịp này, thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Trường, tôi xin 

trân trọng cám ơn lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

các địa phương, các cơ quan trong nước, các đối tác nước ngoài, các bậc phụ huynh đã luôn quan 

tâm, ủng hộ, tin tưởng và tạo điều kiện cho các hoạt động của Nhà trường. 

Bước sang năm 2017, trong xu thế hội nhập quốc tế, cạnh tranh, tự chủ đại học, đổi mới quy 

chế tuyển sinh và nhiều thách thức khác, Nhà trường xác định và nhấn mạnh một số nhiệm vụ 

trọng tâm mang tính đột phá sau: 

Một là, tiếp túc mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội theo 

hướng chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tạo dấu ấn, nâng cao thương hiệu ĐHLN, đồng thời 

tiếp tục giữ vững các ngành nghề truyền thống. 

Hai là, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, ngành, nghề, chương trình đào tạo; rà soát lại các chương 

trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp; thay đổi phương pháp giảng dạy; tăng cường về ngoại 

ngữ, tin học, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp để 

nâng cao chất lượng đào tạo và coi chất lượng đào tạo là thương hiệu, là điều kiện tiên quyết cho 

sự phát triển bền vững của Trường. 

Ba là, tạo bước đột phá trong quản lý tài chính theo hướng phân cấp, giao khoán, tự chủ cho các 

đơn vị; phân phối hợp lý các khoản phúc lợi; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ trong Trường để đa 

dạng hóa nguồn thu, cải thiện thu nhập… để tài chính thực sự là chìa khóa và động lực cho sự phát 

triển của Nhà trường. 
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Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên 

theo tiêu chuẩn chức danh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu 

đàn cho từng lĩnh vực chuyên môn, kế cận đủ năng lực để tiếp tục sự nghiệp phát triển Trường 

trong tình hình mới. 

Năm là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của hoạt động Khoa học công nghệ (KHCN), hợp tác 

quốc tế (HTQT) để Nhà trường có thể hội nhập và vươn xa. Tăng cường HTQT để nâng cao chất 

lượng đội ngũ. Mở rộng chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học trên thế giới và khu 

vực. Về KHCN, tập trung các nghiên cứu vào lĩnh vực trọng điểm có tính đột phá gắn với tái cơ 

cấu ngành NN&PTNT, như: biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học, biến tính gỗ và vật liệu mới, 

công nghệ môi trường, quản lý rừng bền vững, đa dạng sinh học, phòng chống cháy rừng và giảm 

nhẹ thiên tai… 

Sáu là, phát triển cơ sở vật chất, hiện đại hoá phương tiện giảng dạy và phục vụ đào tạo đáp 

ứng tốt nhu cầu giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào sử dụng các công trình đang xây 

dựng. Tiếp cận, khai thông các dự án mới để tăng cường cơ sở vật chất, đưa Trường thành một 

trung tâm hiện đại đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. 

Một năm mới đang đến, chúng ta có cơ cở để tin tưởng vào những thắng lợi mới. Với nền tảng 

của 52 năm xây dựng và trưởng thành, lãnh đạo Nhà trường tin tưởng chắc chắn rằng CBVC, 

LĐHĐ, các thầy giáo, cô giáo, học sinh sinh viên của Trường sẽ phát huy hơn nữa truyền thống 

trường Anh hùng; đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đưa trường ta lên tầm 

cao mới, hội nhập và phát triển. 

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tôi xin chúc các thế hệ 

nhà giáo, các công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác ở Trường ĐHLN, các bạn 

đồng nghiệp đang học tập và công tác ở nước ngoài, các em học sinh, sinh viên, lưu học sinh, học 

viên cao học, nghiên cứu sinh và gia đình một năm mới đoàn kết, hạnh phúc và thành công! 
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