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PHÁT BIỂU CỦA TS. PHẠM MINH GIẢN 

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG 

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Đồng Tháp 

Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2019, ngày 09/7/2017, tại Hội trường H1 

 

Hôm nay, một buổi sáng nắng ấm trên quê hương vùng đất Sen hồng, 

được đến dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học 

Đồng Tháp lần VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019, tôi như được trở lại với “thời  

thanh niên tràn trề nhựa sống và khát vọng của chính mình” cách nay hơn 

35 năm. Có ai đó đã từng nói rằng: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, 

cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”. 

Tại diễn đàn Đại hội hôm nay, trước hết, thay mặt Đảng ủy và 

Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, tôi xin gửi đến đại hội và các 

đồng chí: Tình cảm nồng ấm và lời chào mừng nhiệt liệt nhất!  

Kính thưa Đại hội! 

Nhìn lại cuộc hành trình của nhiệm kỳ 2014 - 2017 vừa qua, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp của chúng ta đã hoàn 

thành rất tốt nhiệm vụ của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác, được 

Tỉnh đoàn Đồng Tháp, UBND Tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Trung ương Đoàn tặng bằng khen.  

Sự nỗ lực và thành quả đó đã được báo cáo rất cụ thể trong Văn kiện 

và đã được thảo luận tại các phiên làm việc của Đại hội. Vì vậy, tôi xin 

phép không nêu lại. Có thể khẳng định rằng: Thành tích đó của các đồng 

chí đã góp phần vào thành tích chung, thành công chung, rất đáng tự hào 

của Trường Đại học Đồng Tháp qua hành trình hướng đến kỷ niệm 43 năm 

tiếp nối truyền thống sư phạm (1975 – 2018); 15 năm xây dựng, hội nhập 

và không ngừng phát triển (2003 – 2018). 

Kính thưa các đồng chí! 
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Về tổng thể, Đảng ủy và Lãnh đạo Nhà trường thống nhất cao với nội 

dung Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh Trường chuẩn bị và đã được trình Đại hội, cùng những ý kiến tham 

luận, góp ý chính thức tại Đại hội.  

Đồng thời, với không khí làm việc cầu thị, mang tinh thần và khí thế 

thanh niên, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo nhà trường và với vai trò cá 

nhân, tôi xin chia sẻ và góp thêm ý kiến về các vấn đề sau, để công tác 

đoàn và phong trào thanh niên của trường ta ngày càng phát triển lớn 

mạnh hơn nữa tương xứng với tiềm năng trong nhiệm kỳ tới.  

Bên cạnh việc bám sát chương trình công tác của đoàn cấp trên, triển 

khai thực hiện phương hướng hoạt động đã được Đại hội thảo luận và 

thông nhất biểu quyết, chúng ta cần lưu ý thêm 08 vấn đề, như sau: 

Thứ nhất, “Thay đổi và quản lý sự thay đổi” trong hoạt động Đoàn – 

Hội trong bối cảnh của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và xu thế toàn 

cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Việc xác định mục tiêu cụ thể cho 

từng chặng đường là hợp lý, nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nên quan 

tâm đến việc xác định mục tiêu chiến lược và tầm nhìn cho cả một hành 

trình mang tính dài hơi hơn nữa.   

Thứ hai, cần có kế hoạch tìm kiếm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ đoàn với những phẩm chất, năng lực mới (và phù hợp) trong tương lai 

để góp phần nên phong trào đoàn năng động, hiệu quả “và có sức hấp dẫn, 

như lực hấp dẫn của Niu-Tơn, vừa có sức thu hút một cách tự nhiên 

như hình ảnh của những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi giỏi giang và 

khả ái”. Bởi lẽ, vai trò của thủ lĩnh và vai trò “đồng hành” trong từng cấp 

bộ đoàn của trường (từ chi đoàn, liên chi đoàn, đến đoàn trường) là cực kỳ 

quan trọng, có ý nghĩa truyền cảm hứng; cũng bởi vì thế mà người ta hay 

nói: “Cán bộ thế nào thì phong trào thế nấy”.   
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Thứ ba, công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cần 

“mang đậm chất sinh viên” hơn, thiết thực, cụ thể và gần gũi hơn; phát huy 

tốt hơn những tiện ích của công nghệ thông tin và mạng xã hội;  song hành 

với việc phát huy vai trò nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng đoàn 

viên, sinh viên. 

Thức tư, Đoàn trường cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức đại 

diện cho đoàn viên trong việc “làm cầu nối” giữa đoàn viên với nhà trường, 

giữa đoàn viên với cộng đồng. Đoàn - Hội cần sâu sát hơn nữa với đời 

sống và công việc học tập của đoàn viên (nhất là đối với sinh viên ngoại 

trú) để kịp thời và chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn 

của sinh viên để có phương hướng và cách thức giúp đỡ, hỗ trợ một cách 

phù hợp. 

Thứ năm, “các công trình, phần việc thanh niên” của chi đoàn, liên 

chi đoàn và Đoàn trường nên vừa gắn với chủ đề công tác năm học, nhiệm 

kỳ, vừa nên điển hình về ý nghĩa (như tăng cường hơn các hoạt động về 

khoa học, học thuật; hạn chế một phần các hoạt động thiên nhiều về “lao 

động thể chất”) để vừa mang tầm phổ quát hơn và giúp đỡ được cho nhiều 

hơn những đoàn viên có hoàn thành thật sự khó khăn nhưng có ý chí cầu 

tiến. Duy trì và phát huy hơn nữa những hoạt động xã hội, hoạt đồng tình 

nguyện vì cộng đồng; thông qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của 

Trường Đại học Đồng Tháp đi vào trong đời sống của bà con nhân dân xứ 

sở Chín Rồng. 

Thứ sáu, Lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp “tiếp tục đặt hàng” 

với Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường nhiệm kỳ 2017 – 

2019 phần việc: Có những chương trình hành động cụ thể để nâng cao tinh 

thần tự học ở bậc đại học (trong đó có việc chú trọng đọc sách); ý thức học 

ngoại ngữ, tin học; trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tự làm việc và tự tạo 

việc làm; từng bước góp phần tích cực vào chương trình hành động đổi 
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mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Đồng Tháp. 

Đồng thời, phát huy hơn nữa tinh thần dấn thân, trải nghiệm, khởi 

nghiệp và lập nghiệp.    

Thứ bảy, mỗi đoàn viên Nhà trường cần là một hạt nhân tích cực 

cùng tham gia kiến tạo và phát triển văn hóa nhà trường, là “đại sứ thiện 

chí của Nhà trường” cả trong hiện tại và trong tương lai. Đoàn trường cần 

là một trong những đơn vị tiên phong, nhiệt thành và tích cực nhất trong 

chiến lược kiến tạo và phát triển văn hóa nhà trường. 

Thứ tám, là một lời tâm tình: mong các bạn “hãy tiếp tục nâng mình 

lên” để gánh lấy trọng trách của người đoàn viên thanh niên cộng sản trong 

thời đại mới. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đồng Tháp cần là 

một mô hình vững mạnh, tiêu biểu của Tỉnh Đồng Tháp, của các trường 

đại học vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.   

 

Kính thưa quý khách dự, quý đại biểu! 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Trường Đại học Đồng 

Tháp, tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Đồng 

Tháp đã luôn quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát hoạt động đoàn và phong 

trào thanh niên của Nhà trường. Cám ơn các đơn vị tài trợ, các cơ sở đoàn 

bạn đã hỗ trợ cho Đoàn trường trong thời gian qua. 

Tôi muốn kết thúc nội dung phát biểu của mình bằng một câu nói của 

Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu về giá trị của tuổi trẻ, lời khuyên 

đừng phí hoài tuổi trẻ – cái tuổi quý giá nhất đời người, như sau: “Hỡi 

thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ 

đô xanh”. Tôi muốn mượn tạm thông điệp này để làm một món quà nhỏ, 

chân thành, gửi tặng đến tất cả các đồng chí. 

Kính chúc quý khách dự, quý đại biểu, các đồng chí luôn dồi dào 

sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 
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--- 

Nhân dịp Đại hội của tuổi trẻ Trường Đại học Đồng Tháp hôm 

nay, Đảng ủy Nhà trường có dành tặng 01 bức trướng cho Đoàn 

trường, với nội dung CHÚC CHO BAN CHẤP HÀNH KHÓA MỚI SẼ 

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NHƯ PHƯƠNG 

CHÂM HÀNH ĐỘNG: 

 "TIÊN PHONG - GƯƠNG MẪU - ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO”.  

 Xin mời đại diện Ban thường vụ Đoàn trường đón nhận bức 

trướng của Đảng ủy Nhà trường! 

 


