BÀI PHÁT BIỂU CỦA SINH VIÊN NGUYỄN THU THẢO DH10-QTKD
TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021-2022
Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý.
Kính thưa các thầy cô giáo trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà trường.
Thưa toàn thể các bạn sinh viên thân mến!
Trong không khí long trọng, ấm áp tình thầy trò của buổi lễ khai giảng năm học
2021 - 2022 hôm nay, cho phép em được đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên gửi
tới các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên cùng các
bạn HSSV Trường Đại học Thái Bình lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng
nhất.
Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo. Thưa các bạn.
Hôm nay chúng em rất vui mừng được dự Lễ khai giảng năm học mới, tại mái
trường Đại học Thái Bình đã trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, 10 năm
nâng cấp trường Đại học Thái Bình (08/9/2011-08/9/2021) với hàng vạn học sinh sinh
viên các thế hệ của nhà trường đã và đang công tác tại mọi miền của đất nước. Chúng
em biết rằng trong những năm qua nhà trường đã có nhiều đổi mới cả về mục tiêu, nội
dung chương trình đào tạo, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương, học sinh, sinh viên chăm
ngoan, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu để trở thành những người công dân có ích
cho xã hội.
Chúng em rất vinh dự và tự hào được học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Thái
Bình, là trường công lập trực thuộc

y ban nhân dân T nh Thái Bình, một quê hương,

vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học. Trong quá trình
học tập tại trường em nhận được sự quan tâm từ các thầy cô giáo tâm huyết, trách
nhiệm, nhiệt tình, nề nếp kỷ cương nghiêm túc, có môi trường giáo dục lành mạnh,
chương trình đào tạo có nhiều đổi mới và phù hợp với thực tế, nhà trường luôn luôn
đổi mới cách dạy, cách học, cải tiến, đổi mới phương pháp quản lý.

c dù hiện nay,

trong khi dịch covid 19 diễn biên hết sức phức tạp, Trường Đại học Thái Bình các
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Thầy cô đã có nhiều đổi mới tư duy, sáng tạo, kết hợp giữa đào tạo truyền thống và
đào tạo online, tích cực g n kết giữa Thầy và trò, tạo điều kiện, giúp đ , chia s với
HSSV chúng em cùng gia đình vượt qua bệnh dịch.
Chúng em cũng tự ý thức được trách nhiệm của người thanh niên trong thời kỳ
mới, thời kỳ hội nhập và phát triển.

ỗi sinh viên phải chủ động, tích cực, phấn đấu,

rèn luyện và học tập đạt được kết quả tốt trong thời gian học tập tại trường để sau khi
ra trường có thể đem những kiến thức đã học ở nhà trường vận dụng vào thực tiễn cuộc
sống để lập thân, lập nghiệp, góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp
phát triển của quê hương Thái Bình và của đất nước.
Kính thưa các quý vị đại biểu
Kính thưa các thầy cô giáo! Các đ c cán bộ, công nhân viên nhà trường
cùng toàn thể các bạn HSSV
Với niềm hân hoan, phấn khởi trong buổi lễ khai giảng hôm nay, trước thềm năm
học mới đón nhận những sự kiện trọng đại của hà trường, đ c biệt là kỷ niệm 10 năm
nâng cấp Trường Đại học Thái Bình (08/9/2011-08/9/2021) đại diện cho toàn thể các
bạn HSSV nhà trường, chúng em xin thể hiện sự quyết tâm và xin hứa trước toàn thể
các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo:
Một là: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” Thực hiện di chúc của Bác bằng việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua
“Học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện làm theo lời Bác” - đây là nét đ c thù của nhà
trường trong nhiều năm qua, giúp chúng em tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học
tập để trở thành Đảng viên, trở thành người công dân có ích cho xã hội, cho quê
hương, đất nước.
Hai là: ghiêm túc thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương trường học, không có tiêu cực
trong học tập, thi cử, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần vào việc nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo chữ tín, thương hiệu của nhà trường.
Ba là: Tích cực đổi mới phương pháp học tập, cập nhật thông tin mới, công nghệ
mới để có thể b t nhịp cuộc cách mạng công nghiệp .0.
Bốn là: Tích cực xây dựng đời sống văn hoá trong lớp, trong chi đoàn, trong nhà
trường, làm tốt hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tham gia tích cực phong
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trào hiến máu nhân đạo, hoạt động thanh niên tình nguyện để góp phần xây dựng môi
trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường, tích cực phục vụ cộng đồng.
Năm là:

ghiêm ch nh chấp hành các chủ trương,

sách, pháp luật của

ghị quyết của Đảng, chính

hà nước, tránh xa và bài trừ ma tuý trong học đường, thực hiện

tốt an ninh trật tự trường học và ngoài xã hội, thực hiện tốt luật giao thông và các quy
định của nhà trường, của t nh.
Kính thưa các Quý vị đại biểu khách quý
Kính thưa các Thầy cô giáo, các đ c cán bộ, công nhân viên.
Thưa toàn thể các bạn!
Buổi lễ khai giảng ngày hôm nay chính là cơ hội để chúng em được bày tỏ lời
cảm ơn chân thành tới các quý vị đại biểu khách quý, các thầy, cô nguyên là lãnh đạo
nhà trường qua các thời kỳ đã luôn luôn quan tâm tới sự phát triển của nhà trường,
chúng em cũng xin được cảm ơn các thầy cô trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám
hiệu, các thầy cô giáo và các cán bộ, công nhân viên Nhà trường đã ngày ngày đóng
góp và cống hiến thầm l ng sức mình vì sự nghiệp trồng người, vì sự phát triển chung
của Nhà trường, cũng như của t nh Thái Bình và cả nước để đào tạo nên những con
người có ích cho gia đình và xã hội, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, phẩm chất
đạo đức nghề nghiệp tốt để chúng em lập thân, lập nghiệp.
Cuối cùng, em xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô trong Ban
chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, ãnh đạo các hòng,

hoa, Trung tâm, các thầy

cô giáo, cán bộ, công nhân viên Nhà trường và toàn thể các bạn học sinh, sinh viên
Trường Đại học Thái Bình lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Chúc cho buổi Lễ khai giảng năm học 2021-2022 thành công tốt đẹp.
Em xin trân trọng cảm ơn. .
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