
Tôi có may mắn được biết đến trường 
Đại học Thủ Dầu Một ngay từ những năm 
đầu mới thành lập. Ấn tượng mạnh mẽ của 
tôi trong lần đầu tiếp xúc là quyết tâm rất 
cao của lãnh đạo trường và khát khao vươn 
lên của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà 
trường. Sau mười năm xây dựng và trưởng 
thành, trường đã dần trở thành một cơ sở 
đào tạo đại học quan trọng của tỉnh Bình 
Dương, có vị thế xứng đáng trong khu vực 
miền Đông Nam Bộ và bước đầu khẳng 
định được uy tín và thương hiệu trong hệ 
thống giáo dục của đất nước.

Với ý chí quyết tâm xây dựng một 
trường đại học chất lượng cao, hướng 
tới các chuẩn mực quốc gia và quốc tế, 
Trường Đại học Thủ Dầu Một đã xác định 
chiến lược phát triển phù hợp, gắn bó chặt 
chẽ với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương, của đất nước và xu thế 
quốc tế. Đây là biểu hiện tư duy có tầm của 
lãnh đạo nhà trường. Rất đúng đắn khi nhà 
trường chọn khâu đột phá quan trọng nhất 
là xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng dụng và 
thu hút nhân tài. Tôi được biết mới chưa 
đầy một thập kỷ, đội ngũ cán bộ có trình 
độ phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đã tăng lên 
gấp bội. Đội ngũ này đã có những đóng 
góp quan trọng trong việc xây dựng những 
ngành mới và tiếp thu những phương pháp 
tiên tiến trong việc xây dựng chương trình, 

đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa nhà 
trường đến gần với các chuẩn mực quốc tế.  

Trên nền tảng giá trị cốt lõi Khát 
vọng - Trách nhiệm - Sáng tạo, trường Đại 
học Thủ Dầu Một đã sớm tìm ra lối đi tạo 
nên bản sắc riêng, cố gắng xây dựng văn 
hóa nhà trường. Đây chính là bệ đỡ cho 
sự phát triển bền vững của một cơ sở giáo 
dục đại học. Việc thành lập Đề án Nghiên 
cứu khoa học về miền Đông Nam Bộ với 
10 chương trình nghiên cứu cụ thể là một 
hướng đi rất đáng khích lệ. Nếu tổ chức 
tốt, Đề án sẽ thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu khoa học theo hướng liên ngành, tạo 
ra nhiều sản phẩm hữu dụng phục vụ thực 
tiễn của vùng, đóng góp những nhận thức 
khoa học mới cho nền học thuật nước nhà 
và là cầu nối để tăng cường hợp tác với 
giới khoa học trong và ngoài nước.

Tôi đánh giá cao những thành tựu mà 
Trường Đại học Thủ Dầu Một đã đạt được 
trong mười năm qua. Mười năm không 
phải là dài so với lịch sử phát triển, nhưng 
là một khoảng thời gian đủ để nhận rõ một 
bản sắc, một hướng đi của một trường đại 
học. Nhìn lại con đường đã qua, tôi có đầy 
đủ cơ sở để tin tưởng vào một tương lai 
sáng lạn của nhà trường trong thời gian tới.

THÀNH CÔNG CỦA MỘT TẦM NHÌN

GS.TSKH.NGND VŨ MINH GIANG
• Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Đại học 

Quốc gia Hà Nội
• Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia
• Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư liên ngành 

Lịch sử-Khảo cổ-Dân tộc học
• Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
• Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học & Công 

nghệ Quốc gia
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Trường Đại học Thủ Dầu Một với xuất 
phát điểm từ một cơ sở đào tạo cao đẳng sư 
phạm của tỉnh Bình Dương. Chỉ với 10 năm 
xây dựng, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã 
có bước phát triển ấn tượng về nhiều mặt. 
Quy mô đào tạo phát triển nhanh;  chương 
trình đào tạo được mở rộng với nhiều ngành 
nghề mới hữu ích cho xã hội; tiềm năng khoa 
học công nghệ được tập hợp cả về đội ngũ, 
định hướng nghiên cứu và cơ chế chính sách 
phù hợp; sinh viên ra trường sớm có việc 
làm và đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường 
lao động; nhiều sản phẩm khoa học được 
chuyển giao cho doanh nghiệp, nông dân và 
người tiêu dùng. Vị thế và uy tín của nhà 
trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt 
Nam được khẳng định.          

Vượt lên tất cả những con số về thành 
tích trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã 
thể hiện rõ rệt sự năng động trong đổi mới 
tư duy, góp phần thực hiện công cuộc đổi 
mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo 
xu thế hội nhập quốc tế. Tôi được biết nhà 
trường đã xây dựng một chiến lược phát triển 
toàn diện, thống nhất từ tên gọi, mục tiêu, 
giá trị cốt lõi; xây dựng triết lý đào tạo phù 
hợp với yêu cầu, nội dung và phương pháp 
của giáo dục đại học trong đổi mới và hội 

nhập; cải tiến mạnh mẽ phương pháp giảng 
dạy theo triết lý hòa hợp tích cực nhằm phát 
huy tinh thần ham học hỏi, tính năng động 
sáng tạo của người học, người dạy; đổi mới 
mạnh mẽ cơ chế quản trị đại học theo hướng 
tiếp cận các chuẩn mực tiên tiến, hiện đại 
phù hợp với điều kiện thực tiễn và pháp luật 
Việt Nam. 

Đặc biệt, việc nhà trường đã và đang 
chuẩn bị những tiền đề để xây dựng đại 
học thông minh với mô hình chuỗi kết hợp 
(khuôn viên thông minh, công nghệ thông 
minh, quản trị thông minh, nghiên cứu thông 
minh, con người thông minh, ảnh hưởng 
thông minh) là một trong những bước đi sáng 
tạo, bản lĩnh, rất phù hợp với tư duy phát 
triển giáo dục đại học trên bình diện khu vực 
và quốc tế trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0. Tôi đánh giá cao những nỗ lực 
của nhà trường trong đổi mới tư duy phát 
triển giáo dục đại học, nhất là việc sớm tiếp 
cận các chuẩn mực giáo dục đại học tiên tiến. 
Tôi tin tưởng rằng Trường Đại học Thủ Dầu 
Một sẽ thành công những kế hoạch chiến 
lược đã được lãnh đạo trường xây dựng và 
trở thành điểm sáng trong giáo dục đại học 
Việt Nam thời kỳ hội nhập.

GS.TSKH BÙI VĂN GA
Nguyên Thứ trưởng  
Bộ Giáo dục và Đào tạo

NĂNG ĐỘNG ĐỔI MỚI TƯ DUY ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC  
CỦA THỜI KỲ HỘI NHẬP
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Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Đại 
học Thủ Dầu Một không chỉ khẳng định được vị thế của 
mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, mà còn 
vươn ra hợp tác với các trường đại học khác trong khu 
vực. Nhưng bằng nghị lực và sự sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm Trường Đại học Thủ Dầu Một đã có bước phát triển 
vững chắc. Sự bứt phá đi lên trong hội nhập và phát trển 
của Trường Đại học Thủ Dầu Một là một mẫu hình rất 
đáng trân trọng.

Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập vào 
đầu thế kỷ XXI đã sớm khắc phục được tình trạng chia 
cắt giữa đào tạo và nghiên cứu. Ngay từ những ngày đầu 
thành lập đầy khó khăn và thách thức, nhà trường đã mời 
được các nhà giáo có uy tín ở các trường đại học, các 
nhà nghiên cứu có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về cộng tác và chia sẻ 
kinh nghiệm. Nhờ đội ngũ các nhà giáo, các nhà nghiên 
cứu, nên nhà trường sớm hoàn thiện chương trình đào tạo 
và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhờ 
cách làm đó, mà sức mạnh của trường được nhân lên, góp 
phần hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Cho đến nay 
vẫn còn không ít các trường đai học ở Việt Nam chưa chú 
trọng gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu. 

Đi lên từ gian khó trong bối cảnh hội nhập và phát 
triển Trường Đại học Thủ Dầu Một không chỉ khẳng định 
được vị thế và hướng đi của mình, mà còn là mẫu hình 
của sự phát triển trường đại học hiện nay.

NGND.GSTS  
NGÔ VĂN LỆ
Nguyên Hiệu trưởng 
Trường Đại học  
Khoa học Xã hội  
và Nhân văn TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
ĐI LÊN TỪ  
GIAN KHÓ -  
CẠNH TRANH  
VÀ PHÁT TRIỂN
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Với xuất phát điểm là Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, 
trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thủ Dầu Một 
đã lột xác một cách ngoạn mục, trở thành một cơ sở giáo dục đa ngành, 
đa lĩnh vực theo mô hình của các đại học tiên tiến. Trường đã gây dựng 
được một lực lượng giảng viên cơ hữu hùng hậu với nhiều tiến sĩ, phó 
giáo sư, giáo sư, cùng một đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học có 
trình độ chuyên môn cao từ nhiều cơ sở đào tạo có uy tín trong nước và 
quốc tế. Trong thời gian này, trường đã mở ra được nhiều ngành, nhiều 
hướng đào tạo và nghiên cứu mới, hứa hẹn cho trường một tương lai 
sáng lạn.

Là một người có quá trình hợp tác lâu năm với trường, tôi rất vui 
mừng về những thành tựu mà Đại học Thủ Dầu Một đã đạt được, trong 
đó có phần đóng góp nhỏ của tôi vào việc phát triển các ngành ngữ 
văn, mở ngành đào tạo văn hóa học, cũng như góp phần hỗ trợ thiết 
lập thành công quan hệ hợp tác với trường Đại học Trường Vinh (Đài 
Loan).

Tại thời điểm này, khi chuẩn bị chuyển sang cơ chế tự chủ, 
Trường Đại học Thủ Dầu Một đang đứng trước những thách thức 
mới, rất lớn và rất khó khăn. Tôi tin rằng trường sẽ giải quyết 
thành công bài toán nhân lực khoa học để thu hút, giữ chân được 
người tài và khai thác hiệu quả đội ngũ cán bộ, chuyên viên hiện 
có, cũng như bài toán tổ chức để thúc đẩy hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu của các khoa/viện trong trường ngày càng hiệu quả 
hơn, xứng đáng là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học 
hàng đầu của khu vực Đông Nam Bộ, thể hiện ở mức cao các giá trị  
khát vọng,  trách nhiệm, và sáng tạo.

GS.VS.TSKH  
TRẦN NGỌC THÊM
Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà 
nước; Phó Chủ tịch Hội đồng Quỹ Phát 
triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NA-
FOSTED) nhóm ngành Ngữ văn; Nguyên 
Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; 
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học và 
Đào tạo ĐHQG-HCM
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Năm 2009 Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập, đánh 
dấu một bước phát triển mới của giáo dục đại học ở Bình Dương. Với 
sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh và cả miền Đông Nam Bộ, trải 
qua 10 năm xây dựng và phát triển (2009-2019), từ cơ sở vật chất, nguồn 
lực ban đầu của Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, Trường Đại học 
Thủ Dầu Một đã không ngừng lớn mạnh, phát triển về cả đội ngũ, quy 
mô và chất lượng đào tạo.

Với giá trị cốt lõi “Khát vọng – Trách nhiệm – Sáng tạo”, Trường 
Đại học Thủ Dầu Một không những đã khẳng định được vị thế cũng như 
thương hiệu của một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao, 
một trung tâm nghiên cứu, tư vấn có uy tín trong khu vực với thế mạnh 
của một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực (từ nghiên cứu cơ bản đến 
nghiên cứu ứng dụng); mà đã lan tỏa, kết nối với mạng lưới các trường 
đại học, các trung tâm nghiên cứu trong nước và quốc tế như: Đại học 
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Sư 
phạm thành phố Hồ Chí Minh… và hơn 50 đơn vị giáo dục trên thế giới.

Với sự tâm huyết, năng động, sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo, giảng 
viên, công nhân viên và tập thể sinh viên, học viên của nhà trường, chúng 
ta thấy một tiền đồ đang hết sức rộng mở cho một đại học dù rất trẻ 
nhưng đã có những hoạch định vô cùng sáng tạo và đúng đắn. Chúc 
mừng những thành tựu của nhà trường trong 10 năm hình thành và phát 
triển. Chúc tập thể Trường Đại học Thủ Dầu Một ngày càng phát triển 
vững mạnh hơn nữa, vươn lên mạnh hơn, nhanh hơn nữa để góp phần 
quan trọng phục vụ thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển toàn diện của 
đất nước!

GS.TS. VÕ VĂN SEN
Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, 
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
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Ngay từ khi thành lập, Trường Đại học Thủ Dầu 
Một đã sớm đi vào nghiên cứu khoa học với nhiều chương 
trình, đề tài (cả ngắn hạn và dài hạn) được triển khai. 
Nhiều cuộc hội thảo khoa học được tổ chức ở trường đã 
nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học cả 
trong nước và nước ngoài. Tạp chí khoa học của trường 
xuất bản định kỳ 2 tháng với nội dung khoa học phong 
phú và nghiêm túc, thu hút sự cộng tác của nhiều nhà 
nghiên cứu gần xa. Bằng các hoạt động có chiều sâu của 
mình, Trường Đại học Thủ Dầu Một nhận được sự hậu 
thuẫn mạnh mẽ của giới khoa học và xây dựng được 
mối quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít với các cơ 
quan giáo dục và khoa học trên cả nước và một số nước 
châu Á. Trong các điều kiện thuận lợi này, đội ngũ cán 
bộ giảng viên của trường ngày càng nâng cao trình độ 
và chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học 
của trường đã đạt được những thành tựu bước đầu rất ấn 
tượng. Riêng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, 
Trường Đại học Thủ Dầu Một có thế mạnh riêng nên đã 
sớm có thành quả. Một số công trình nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn, nhất là về sử học đã và đang được 
triển khai. Đó không chỉ là các đề tài nghiên cứu về địa 
phương Thủ Dầu Một - Bình Dương mà còn là những 
chương trình nghiên cứu có khát vọng khoa học lớn về 
vùng Đông Nam Bộ... Hoạt động nghiên cứu khoa học 
của Trường Đại học Thủ Dầu Một chắc chắn sẽ phát triển 
xứng tầm với một trường đại học đa ngành, trọng điểm, 
đang nỗ lực vươn lên hòa nhập với hệ thống giáo dục đại 
học khu vực và quốc tế. 

TS. HUỲNH NGỌC ĐÁNG 
Chủ tịch Hội Khoa học Lịch 
sử tỉnh Bình Dương.
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GS.TS TRẦN HỒNG QUÂN
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các 
trường đại học, cao đẳng Việt Nam, 
phát biểu tại Hội nghị BCH Hiệp hội 
các trường đại học cao đẳng Việt 
Nam lần thứ 5

Tôi có ấn tượng rất tốt về Trường Đại 
học Thủ Dầu Một. Với lịch sử chưa đến 10 
năm mà đã xây dựng được không chỉ về cơ 
ngợi bề thế mà quan trọng hơn là sự phát 
triển toàn diện của trường. Điều này đã tạo 
cho tôi một niềm tin rằng tương lai trường 
sẽ phát triển rất xa và rất tốt. Tôi thấy rằng 
đã có sự quyết tâm lớn của lãnh đạo tỉnh 
Bình Dương và có sự nổ lực phi thường 
của tập thể lãnh đạo của trường cũng như 
là của tập thể thầy cô giáo, cán bộ nhân 
viên của trường. Với những quan điểm hết 
sức cơ bản là tích cực bảo đảm chất lượng, 
đổi mới nội dung chương trình, đổi mới 
phương pháp, xây dựng đội ngũ, xây dựng 
cơ sở vật chất đàng hoàng, tất cả những 
việc đó là điều mà tôi nghĩ rằng là nền tảng 
dể đi xa.  Hôm nay tôi đưa các trường đến 
thăm Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng có 
ý là mời các trường khác thấy rằng trong 
mọi điều kiện chúng ta vẫn có thể tích 
cực xây dựng một trường ĐH tốt và chất 
lượng, thậm chí là có tốc độ phát triển cao 
như Trường Đại học Thủ Dầu Một.
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Năm 2007, chương trình liên kết hợp 
tác giữa UBND tỉnh Bình Dương và Đại học 
Quốc gia TP.HCM (ĐHQG Tp.HCM) được 
ký kết nhằm mục đích phát triển nguồn nhân 
lực có trình độ cao phục vụ phát triển công 
nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh Bình Dương 
và sự phát triển của ĐHQG Tp.HCM. Một 
trong những dự án quan trọng từ chương 
trình này là hỗ trợ các trường đại học của 
Tỉnh. Từ đây, ĐHQG cam kết hỗ trợ kinh 
nghiệm, nhân sự cho UBND tỉnh trong việc 
xây dựng Đại học Thủ Dầu Một. Và tháng 
6 năm 2009, Đại học Thủ Dầu Một chính 
thức thành lập.

Và trong 10 năm qua, ĐHQG và các 
trường thành viên đã đồng hành cùng Đại 
học Thủ Dầu Một trong hầu khắp các hoạt 
động từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp 
tác quốc tế đến kiểm định chất lượng. Có 
thể thấy, từ một ngôi trường non trẻ đi tham 
dự, học tập từng công tác điều hành, từng 
lễ nghi trong tổ chức hội thảo,… đến mạnh 
dạn tham gia đồng tổ chức các chương trình 
quốc tế với các trường lớn; và vài năm trở 
lại đây, chúng ta thấy được hình ảnh một 
Đại học Thủ Dầu Một đầy tự tin, chỉnh chu 
khi đăng cai tổ chức nhiều chương trình 
mang tầm quốc gia, quốc tế. ĐHQG thật sự 

ấn tượng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của 
Đại học Thủ Dầu Một. Chỉ trong 10 năm 
mà đã gầy dựng được không chỉ cơ ngơi 
học đường khang trang, xanh mát mà  còn 
sở hữu đội ngũ những nhà khoa học uy tín, 
những giảng viên tâm huyết và năng động. 

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, 
Trường Đại học Thủ Dầu Một từ một đơn 
vị giáo dục non trẻ đã trở thành biểu tượng 
tri thức của tỉnh Bình Dương, một tỉnh phát 
triển công nghiệp và có sức thu hút mạnh 
mẽ. Điều này có được từ chính sách đầu tư 
hợp lý, kịp thời của lãnh đạo Tỉnh, sự cầu 
thị nhưng quyết đoán trong điều hành của 
tập thể lãnh đạo Trường; và quan trọng hơn 
là Trường đã có những kế hoạch hành động 
phù hợp ứng với từng giai đoạn phát triển. 
Với phương thức điều hành và chiến lược 
phát triển như vậy, tin rằng trong thời gian 
ngắn sắp tới, Đại học Thủ Dầu Một hoàn 
toàn đủ sức cạnh tranh với các trường đại 
học uy tín lâu đời trong nước và ghi dấu ấn 
đậm nét với các trường quốc tế. 

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập 
trường, thay mặt Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh, xin chúc Trường Đại học 
Thủ Dầu Một ngày càng phát triển.

PGS.TS  
HUỲNH THÀNH ĐẠT 
Uỷ viên BCH TW Đảng 
Giám Đốc Đại Học Quốc Gia 
TP.HCM
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“Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục cải 
thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu và nâng 
cao chất lượng tăng trưởng của các ngành kinh tế, 
gắn với chú trọng giải quyết tốt an sinh và phúc lợi 
xã hội, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững, 
hướng tới xây dựng Thành phố thông minh trong 
tương lai. Là một cơ sở đào tạo đại học công lập 
của tỉnh, tôi mong rằng Trường Đại học Thủ Dầu 
Một tiếp tục nỗ lực phát huy tính tự chủ, sáng tạo để 
xây dựng thành một t rường đại học có uy tín, một 
trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng với cơ 
chế quản trị hiện đại; chủ động tìm ra hướng đi hiệu 
quả trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện nền 
giáo dục khi tiềm lực kinh tế, khả năng ngân sách 
Nhà nước còn hạn chế. Lãnh đạo Trường cùng cán 
bộ, giảng viên, sinh viên cần tiếp tục đổi mới nội 
dung, phương pháp giảng dạy và học tập, xây dựng 
một môi trường học tập, nghiên cứu mẫu mực để nêu 
gương, lan tỏa trong xã hội”.

 

ÔNG TRẦN VĂN NAM
Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương Đảng,  
Bí thư Tỉnh ủy,  
Trưởng Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Bình Dương
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Sau khi tách tỉnh từ Sông Bé thành tỉnh Bình 
Dương, Bình Phước, vấn đề giáo dục càng trở nên bức 
thiết, từ xây dựng củng cố lại các hệ thống trường học, 
đến cho ra đời một số trường đại học thì mới có thể đáp 
ứng được nhu cầu ngày càng cao cho sự phát triển bền 
vững của tỉnh Bình Dương. Trước tình hình này, khi một 
số ngành chuyên môn đến xin ý kiến, đặt vấn đề xây dựng 
trường đại học công lập thì lãnh đạo tỉnh nhận thấy đòi 
hỏi đó rất phù hợp, và chấp thuận chủ trươnng này. Từ đó, 
lấy Trường Cao đẳng Sư phạm hiện có phát triển thành 
trường đại học công lập, ngày nay chính là Trường Đại 
học Thủ Dầu Một.

Từ ngày ra đời, trường đã trải qua những khó khăn, 
nhưng có thể nói, tới bây giờ, tôi thấy rất là tự hào. Đi 
ngang khu vực này, trường học rất khang trang, sinh viên 
không phải năm ba ngàn mà đã lên đến vài chục ngàn 
người. Không riêng tôi, mà điều này rất phấn khởi đối với 
các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh. Tôi nghĩ, trong tương lai, 
lãnh đạo Tỉnh phải quan tâm nhiều hơn nữa, đầu tư cả về 
vật chất, tinh thần, về nguồn nhân lực để tạo được một 
trường có tầm cỡ trong khu vực.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, tôi xin 
chúc lãnh đạo trường mạnh khỏe, Trường luôn phát triển 
tốt đẹp, mạnh mẽ hơn trong thời kì sắp tới.

ÔNG HỒ MINH PHƯƠNG
Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ 
Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương
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Trong nhiều năm qua, với vai trò là 
nhà tuyển dụng, VNPT luôn là thành viên 
tích cực tham gia phản biện chương trình 
đào tạo, đặc biệt là các ngành kỹ thuật công 
nghệ, tham gia xây dựng chuẩn đầu ra cho 
các ngành học của trường. Điều này thể hiện 
tinh thần cầu thị, nghiêm túc của trường 
trong đào tạo sinh viên đúng như cam kết 
của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, 
năm 2016, Tập đoàn bưu chính viễn thông 
Việt Nam và trường ĐH TDM đã cùng nhau 
ký kết biên bản thoả thuận hợp tác xây dựng 
thành phố thông minh Bình Dương (theo mô 
hình 3 nhà của Tỉnh). Với vai trò là đơn vị 
được ủy quyền của VNPT tại Bình Dương, 
đến nay VNPT Bình Dương và ĐH TDM đã 
triển khai nhiều chương trình để hiện thực 
hóa thỏa thuận hợp tác này. 

Hàng năm, VNPT đều chào đón các 
sinh viên kiến tập và thực tập tại các. Và 
nhiều bạn sinh viên của ĐH TDM hiện đang 
là nhân viên chính thức của chúng tôi. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng tổ chức những phòng thực 
nghiệm về viễn thông công nghệ thông tin 
đặt ngay tại ĐH TDM và hiện cũng đang 
được phát huy rất hiệu quả. Đánh giá về 
sinh viên ĐH Thủ Dầu Một, không chỉ tôi 
mà các cấp lãnh đạo của VNPT Bình Dương 

đều cho rằng các bạn làm việc rất nghiêm 
túc, kỷ luật, chủ động, tích cực và sáng tạo. 
Bằng chứng là có một số các bạn trong quá 
trình làm việc đã có những đóng góp sáng 
kiến rất quan trọng trong triển khai các dự 
án CNTT như các dự án triển khai cho ngành 
y tế, giáo dục. Khi thực hiện đánh giá kết 
quả công việc của nhân viên qua bộ chỉ tiêu 
KDI thì các kết quả đánh giá, làm việc của 
nhân viên xuất thân từ ĐH Thủ Dầu Một đều 
đạt kết quả đánh giá rất tốt. Điều này chứng 
tỏ, nguồn nhân lực do ĐH TDM cung cấp là 
chất lượng và đảm bảo uy tín trong các hợp 
tác cung ứng nhân lực cho chúng tôi

Qua 10 năm hình thành và phát triển, 
theo dõi quá trình và cùng đồng hành với 
ĐH TDM, chúng tôi thực sự đánh giá cao 
những thành tựu mà ĐH TDM đã và đang 
đạt được. Nhân dịp 10 năm thành lập của 
trường ĐH TDM, thay mặt cho cán bộ công 
nhân viên gửi đến trường ĐH TDM lời chúc 
mừng. Kính chúc ban giám hiệu, quý thầy cô 
và các thế hệ sinh viên của nhà trường luôn 
mạnh khỏe và thành đạt trong cuộc sống, 
chúc trường ĐH TDM ngày càng phát triển 
và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao 
đáp ứng cho nhu cầu của tỉnh nhà nói riêng 
và xã hội nói chung

BÀ VÕ THỊ THANH HƯƠNG
Phó Giám đốc VNPT Bình Dương
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Trường Đại học Thủ Dầu Một có nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và không 
ngừng ấp ủ tâm huyết ứng dụng các thành tựu khoa 
học này trên quy mô cộng đồng. Thông qua hoạt động 
kết nối & chuyển giao công nghệ giữa trường và các 
Công ty sản xuất trong việc phát triển các sản phẩm 
chất lượng cao là một nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho người dân 
Việt Nam.

Vì có cùng chung hoài bão là phụng sự cộng 
đồng mà MDH InnoCare đã trở thành đối tác của Đại 
học Thủ Dầu Một. Chúng tôi trân trọng những giá trị 
cao quý từ thành quả khoa học và sự sáng tạo của tập 
thể các Giáo sư, Tiến sĩ, cán bộ của nhà trường và 
cũng rất may mắn được kế thừa các thành quả nghiên 
cứu khoa học ứng dụng vào đời sống. Đó thực sự là 
bước ngoặc quan trọng của Công ty chúng tôi trong 
sự phát triển dòng sản phẩm chăm sóc - bảo vệ sức 
khỏe cho bệnh nhân và cộng đồng Việt Nam. Việc kịp 
thời cập nhật và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ 
thuật mới vào sản phẩm còn giúp chúng tôi tăng tính 
cạnh tranh về chất lượng và uy tín các sản phẩm sản 
xuất trong nước, tự hào sản phẩm hàng Việt Nam chất 
lượng cao trong lòng người tiêu dùng.

BÁC SĨ MAI THÀNH TÂM 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 
CÔNG TY CỔ PHẦN MHD  
INNOCARE 

BÀ VÕ THỊ THANH HƯƠNG
Phó Giám đốc VNPT Bình Dương

BÀ VÕ THỊ THANH HƯƠNG
Phó Giám đốc VNPT Bình Dương
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Chúng tôi rất ấn tượng khi bước vào trường Đại học 
Thủ Dầu Một, một ngôi trường khi bước vào phủ một màu 
xanh rộng lớn, cả khuôn viên nhìn rất đẹp và có thư viện 
cũng như vườn học tập được bao quanh là cây xanh để cho 
sinh viên có nơi học tập, sáng tạo. Có thể thấy, nhà trường rất 
chú tâm vào đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện đầy đủ cho 
các sinh viên như trang bị các phòng máy tính, các phòng thí 
nghiệm cho sinh viên để sinh viên phát huy hết tiềm năng của 
mình, nhà trường cũng đổi mới phương pháp giảng dạy theo 
sáng kiến CDIO, đáp ứng chuẩn AUN-QA. Bên cạnh cơ sở 
vật chất, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy nhà trường có đội 
ngũ giảng viên đầy kinh nghiệm, chuyên sâu về chuyên môn, 
lý luận, có tư duy và tầm nhìn để đáp nhu cầu đào tạo thực 
tiễn, đặc biệt là trong vấn đề hội nhập giáo dục.

SD PARTNERS GROUP chúng tôi đánh giá cao việc 
Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên được đi thực tập sớm 
để nâng cao khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn phù 
hợp với chuyên ngành mình học tại trường. Chúng tôi cũng 
đánh giá cao sự nhiệt tình theo sát quá trình sinh viên thực 
tập tại doanh nghiêp của đội ngũ giảng viên; và cũng đánh giá 
cao nhà trường vì đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến, chỉ đạo sinh 
viên tôn trọng kỷ luật lao động của doanh nghiêp.

Tiến sĩ – Luật sư 
ĐÀO XUÂN SƠN
Chủ tịch SD PARTNERS GROUP, Công ty 
Luật TNHH Investpush
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Bình Dương nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía 
Nam của đất nước, có sự phát triển cực mạnh về công 
nghiệp, cùng với sự phát triển đó là sự ra đời của nhiều 
cơ sở giáo dục. Trong đó, Trường Đại học Thủ Dầu Một 
được ví là cái nôi, là trung tâm đào tạo lớn, nơi cung cấp 
nguồn nhân lực quan trọng cho tỉnh trên nhiều lĩnh vực. 
Trong suốt chặng đường phát triển, trường không ngừng 
đổi mới chất lượng, để xứng đáng là nơi  đào tạo uy tín 
chuyên nghiệp. Là một doanh nghiệp đã tuyển dụng nhiều 
sinh viên của trường, chúng tôi nhận thấy chất lượng đã 
đáp ứng nhu cầu chuyên môn, ý thức trách nhiệm của các 
em rất tốt, luôn có ý chí cầu tiến. Lãnh đạo Trường luôn 
thể hiện sự lắng nghe, cầu thị từ phía doanh nghiệp để có 
những điều chỉnh, cải tiến kịp thời nhằm đào tạo nguồn 
nhân lực tiệm cận đúng nhu cầu doanh nghiệp.

ÔNG LÊ VĂN HIỆP 
Giám đốc Công ty TNHH TM&DV MÔI 
TRƯỜNG KIM HOÀNG HIỆP
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Công ty TNHH Kiểm toán Win 
Win với tư cách là doanh nghiệp trên 
địa bàn Tỉnh Bình Dương, đơn vị 
trực tiếp sử dụng sinh viên đầu ra của 
nhà trường trong vài năm trở lại đây, 
chúng tôi đánh giá cao chất lượng sinh 
viên khoa kinh tế của nhà trường, đặc 
biệt là sinh viên khối ngành kế toán. 
Chúng tôi đã tuyển dụng một số bạn 
sinh viên từ quý nhà trường và hiện 
tại, các bạn đã đáp ứng tốt yêu cầu 
công việc của công ty chúng tôi, một 
vài bạn trong số đó hiện tại đã đảm 
đương một số vị trí chủ chốt trong 
đội ngũ của Công ty TNHH Kiểm 
toán Win Win. Chính điều này đã 
tháo gỡ khó khăn cho công ty chúng 
tôi trong việc tuyển dụng nguồn lao 
động  tại thị trường Bình Dương 
trong khi trước đó chúng tôi phải tìm 
nguồn lực lao động từ thị trường TP. 
Hồ Chí Minh.

Với tư cách là chuyên gia bên 
ngoài được mời tham gia giảng dạy, 

trao đổi kinh nghiệm thực tế với sinh 
viên của nhà trường trong thời gian 
qua, tôi đánh giá rất cao công việc 
này từ phía nhà Trường bởi vì chính 
điều này đã tạo cơ hội cho sinh viên 
được tiếp cận sớm thực tế và có cái 
nhìn đầy đủ hơn về yêu cầu của các 
nhà tuyển dụng để có sự chuẩn bị tốt 
nhất ngay khi còn là sinh viên; đồng 
thời, việc này giúp cho nhà Trường 
vận động được sự tham gia và đóng 
góp của các chuyên gia, tổ chức bên 
ngoài trong việc nâng cao chất lượng 
đào tạo tại nhà Trường. 

Nhân dịp nhà Trường kỷ niệm 
10 năm xây dựng và phát triển (2009-
2019), thay mặt cho Công ty TNHH 
Kiểm toán Win Win, tôi xin kính 
chúc tập thể Quý Thầy Cô Trường 
Đại Học Thủ Dầu Một thật nhiều sức 
khỏe và công tác tốt. Tôi hy vọng 
rằng, Đại Học Thủ Dầu Một sẽ sớm 
trở thành một trong những trường đại 
học hàng đầu của khu vực phía Nam.

ÔNG NGUYỄN NGỌC TRÍ
Tổng Giám đốc Công ty
Công ty TNHH Kiểm toán Win Win
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Đại học Thủ Dầu Một và Hiệp 
hội Thương gia Đài Loan tỉnh Bình 
Dương chính thức hợp tác đã hơn 5 
năm, trong suốt thời gian này, tuy 
cũng đã có nhiều mối quan hệ giao 
lưu, hợp tác với nhiều trường công 
lập cũng như trường tư của Đài Loan, 
nhưng Đại học Thủ Dầu Một đã thể 
hiện xuất sắc trong vai trò là nhịp 
cầu nối giữa Nhà trường và Doanh 
nghiệp, đã cung cấp nguồn nhân lực 
có chất lượng và được Doanh nghiệp 
đánh giá cao.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới 
sự nỗ lực của thầy Hiệu trưởng và 
Hiệp hội chúng tôi, chắc chắn rằng 
Nhà trường sẽ còn đạt được nhiều 
thành tựu hơn nữa, sẽ là địa chỉ 
đáng tin cậy cho sinh viên và doanh 
nghiệp.

國立土龍木大學與平陽台商
會正式的合作已超過5年，此期間
不管是與台灣的許多公、私立的
大學的交流、合作，乃至於成為
學生與企業間求職、徵才的媒介
橋樑，在在顯示出多年合作的效
果頗受企業業及學生及各大學校
的認同。 相信在校長、裴國際長
及商會、學校幹部的持續共同努
力下，必定能成就更多事業，且
為學生、企業創造更多福祉。  

ÔNG TIỂN TUẤN HIỀN  
(JIAN JUN XIAN)
Tổng thư ký Hiệp hội Thương gia Đài 
Loan tại Bình Dương
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“Tại Đài Loan, Far Eastern là 
Tập đoàn hàng đầu với hệ thống các 
công ty, chi nhánh và cơ sở sản xuất, 
kinh doanh với hơn 10 lĩnh vực. Tại 
Việt Nam, Tập đoàn Far Eastern có 
các nhà máy may mặc và nhà máy 
sản xuất các loại hạt nhựa, sợi dệt, 
vải thành phẩm. Trong đó, nhà máy 
Polytex tại Bàu Bàng, là nhà máy có 
quy mô lớn tại tỉnh Bình Dương cũng 
như của tập đoàn Far Eastern, đang 
không ngừng mở rộng hoạt động sản 
xuất, kinh doanh và đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế, xã hội của địa 
phương. “Trường Đại học Thủ Dầu 
Một, một trong những trường Đại 
học hàng đầu tại Bình Dương, có vai 
trò rất quan trọng trong công cuộc 
đào tạo và cung cấp nguồn lực tại 
Bình Dương cũng như khu vực miền 
Đông và miền Nam. Tại Polytex Far 
Eastern (Việt Nam), sự hợp tác luôn 
được chúng tôi coi trọng hàng đầu và 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 
sự phát triển bền vững của Công ty. 

Trong đó, Far Eastern Polytex Việt 
Nam và Đại học Thủ Dầu Một đã và 
đang có mối quan hệ chặt chẽ, hợp tác 
sâu sắc thể hiện qua một số các hoạt 
động như: thực tập, tuyển dụng, tài trợ 
cho giáo dục,… Chúng tôi sẽ không 
ngừng củng cố, nâng cao hợp tác hơn 
nữa để góp phần tạo nên một xã hội tốt 
đẹp hơn trong tương lai. Hằng năm, 
Polytex Far Eastern (Việt Nam) tuyển 
dụng rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tại 
trường Đại học Thủ Dầu Một trong các 
ngành như Quản trị Kinh doanh, tiếng 
Trung, tiếng Anh Thương mại, Công 
nghệ Thông tin, Kỹ thuật Hóa học, Kỹ 
thuật Điện-Điện tử, Môi trường,... Các 
sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học 
Thủ Dầu Một luôn được Polytex Far 
Eastern (Việt Nam) đánh giá cao về kỹ 
năng chuyên môn, khả năng ngoại ngữ 
và năng lực làm việc. Vì vậy, tôi hy 
vọng giữa Công ty và Nhà trường sẽ 
có mối quan hệ hợp tác lâu dài và ngày 
càng phát triển hơn nữa!” 

ÔNG ROGER LO 羅吉廷
Giám đốc bộ phận nhân sự  
Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
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Trường Đại học Thủ Dầu Một ra 
đời trong bối cảnh Bình Dương phát 
triển rất nhanh và mạnh ở hầu hết các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Từ 
đó, nhu cầu về nguồn nhân lực có trình 
độ là rất lớn đối với sự phát triển của 
Tỉnh nhà.

Đại học Thủ Dầu Một có nhiều 
lợi thế như là trường đại học công lập, 
được sự quan tâm, hỗ trợ mạnh mẽ từ 
cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Bình 
Dương. Với chiến lược đào tạo đa 
ngành đã thu hút lực lượng lớn người 
học và cũng cung cấp nguồn nhân lực 
đa dạng cho  xã hội. Trong quản lý, 
Trường có ban lãnh đạo nhiều kinh 
nghiệm, đội ngũ Giảng viên nhiệt 
huyết, có mối quan hệ gắn bó mật 
thiết với các doanh nghiệp trong và 
ngoài Tỉnh.

Trước cột mốc 10 năm phát triển, 
để Trường tiếp tục vững bước trong 

thời gian tới, chúng tôi mong muốn 
Trường sẽ xây dựng, nâng cấp các khu 
giảng đường, thư viện, các phòng thí 
nghiệm, các học viện,văn phòng làm 
việc, ký túc xá theo xu thế mới hiện 
đại, tự động hóa,… Áp dụng cách thức 
quản lý điện tử đối với sinh viên để 
doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông 
tin đối với những ứng viên phỏng vấn 
vào doanh nghiệp. Mời các chuyên 
gia cao cấp từ các doanh nghiệp đến 
giảng dạy, tổ chức hội thảo chuyên đề, 
hướng nghiệp cho sinh viên,…

Cuối cùng, chúc Ban lãnh đạo 
nhà trường, các Quý Thầy Cô và các 
em sinh viên của trường nhiều sức 
khỏe. Trường Đại học Thủ Dầu Một 
ngày càng thành công, góp phần vào 
sự thành công của sự nghiệp giáo dục 
đào tạo của Tỉnh nhà.

ÔNG NGÔ VĂN LUI
Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần 
Nước và Môi Trường Bình Dương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Cơ hội học tập và an cư lập nghiệp tại Bình Dương

Tỉnh Bình Dương là nơi có truyền thống lâu đời về thu hút các tầng lớp 
dân cư mới đến an cư lập nghiệp trong đó có đồng bào công giáo từ khắp 
mọi miền Tổ quốc. Việc chăm lo nơi học hành cho con em nhân dân luôn 
là công việc hệ trọng, không chỉ là việc riêng của chính quyền nhà nước 
mà rất cần sự chung tay nỗ lực của cả cộng đồng. Trường Đại học Thủ Dầu 
Một đã lãnh sứ mệnh đào tạo trình độ cao cho tỉnh Bình Dương, vùng miền 
Đông Nam Bộ đó thực là một đóng góp to lớn và vinh dự. Tôi được biết, 
nhà trường đang đào tạo trên 17.000 sinh viên, học viên, trong đó tới 60% 
là con em của tỉnh Bình Dương; con em đồng bào công giáo cũng chiếm 
số đông trong đó. Tôi thấy thật hữu ích khi con em chúng ta ở đây chỉ phải 
trả một chi phí đào tạo vừa phải nhưng lại được tiếp cận với tri thức của thế 
giới rộng mở ngay tại quê nhà. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi đa phần 
con em của đồng bào công giáo còn nghèo nhưng cũng dễ dàng được tiếp 
cận những bậc học cao, có được kiến thức để tìm được việc làm hay tự khởi 
nghiệp, đóng góp cho gia đình và xã hội. Như thế Trường Đại học Thủ Dầu 
Một đã mang đến cho con em chúng ta không chỉ có cơ hội để học tập phát 
triển năng lực bản thân mà còn có cơ hội an cư lập nghiệp lâu dài.

GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC
Giám mục Giáo phận Phú Cường, 
tỉnh Bình Dương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Chú trọng lịch sử văn hóa truyền thống và hướng đến cộng 
đồng vì cuộc sống tươi đẹp
Tôi được biết Trường Đại học Thủ Dầu Một rất chú trọng nghiên cứu về lịch sử, 
văn hóa truyền thống. Nhà trường đã có nhiều chương trình, đề tài về lĩnh vực 
lịch sử văn hóa có giá trị, nhất là các công trình nghiên cứu về Bình Dương và 
các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Những quyển sách của nhà trường mới xuất bản 
như Sử liệu học và các nguồn sử liệu Việt Nam, Lịch sử tỉnh Bình Dương, Miền 
Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa và một số công trình nghiên cứu liễn đối Hán 
Nôm trong các đình, chùa, miếu ở các tỉnh Đông Nam Bộ mà nhà trường đã và 
đang thực hiện vô cùng hữu ích cho việc lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử 
của địa phương, của đất nước. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình 
Dương cũng đã có dịp được phối hợp với nhà trường tổ chức hội thảo khoa học 
về thân thế và sự nghiệp của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và thu thập được nhiều tư liệu quý.

Bên cạnh việc thực hiện các công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, tôi được 
biết nhà trường còn có những chương trình hoạt động nhằm nuôi dưỡng, giáo 
dục truyền thống dân tộc cho sinh viên, học viên. Nhà trường đã tổ chức nhiều 
chương trình về nguồn, du khảo, viếng nghĩa trang liệt sĩ trong các ngày lễ lớn... 
Những chương trình mà nhà trường thực hiện góp phần tích cực vào việc giáo 
dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, tình cảm và bồi đắp tình yêu đất nước, quê 
hương và niềm tự hào về truyền thống dân tộc cho thế hệ trẻ; thông qua đó, tiếp 
tục động viên, khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, công tác.

HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ THÔNG
Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng  II 
Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng 
ban Trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình 
Dương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Nơi đặt niềm tin và mơ ước
Nhân dân ta có truyền thống hiếu học. Thời nào cũng vậy, ông, bà, cha, mẹ 
luôn mong ước con cái được học hành thành tài để giúp ích cho gia đình 
và xã hội. Tuy mong ước là thế nhưng không phải ai cũng thực hiện được, 
nhất là đối với những bậc học cao, phải đến các trường đại học ở các thành 
phố xa xôi tốn kém trăm bề. Trường Đại học Thủ Dầu Một chỉ sau 10 năm 
thành lập đã đào tạo hàng ngàn sinh viên, hầu hết các em ra trường đều sớm 
có việc làm, một số em đi vào khởi nghiệp và đã có thành công bước đầu là 
một kết quả rất khích lệ, mang niềm tin đến cho nhiều người. Tôi được biết, 
nhà trường không chỉ chú trọng mở mang nhiều ngành nghề mới có ích cho 
xã hội, cố gắng để các em sinh viên được tiếp cận những kiến thức sâu rộng 
của thế giới đại đồng ngay trên quê hương mình mà còn có nhiều chính sách 
xã hội rất phù hợp với hoàn cảnh đa dạng của nhân dân lao động. Các chính 
sách về học phí vừa phải theo quy định của nhà nước với tinh thần không vì 
lợi nhuận, chính sách bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi, học sinh 
nghèo của trường là rất đáng khích lệ. Với nhiều người dân Bình Dương nói 
riêng, ở miền Đông Nam Bộ nói chung, Trường Đại học Thủ Dầu Một là nơi 
đặt niềm tin và mơ ước trên con đường học tập.

MỤC SƯ TRẦN VĂN HIỀN
Tổng ủy viên Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam, mục sư quản nhiệm Hội Thánh 
Tin Lành tỉnh Bình Dương
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Nơi tạo nền thành công
Tôi là cựu sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương những năm 
1986 – 1988. Ngày ấy, trường chỉ có chừng 20 phòng học, hai dãy ký túc xá sinh 
viên, mấy ngôi nhà trệt nhỏ làm khu tập thể cho các thầy, cô ở xa. Trường lớp 
đơn sơ nhưng chúng tôi đã trải qua những năm tháng tràn đầy tình thân ái, chan 
hòa. Các thầy, cô giáo – nhất là các giảng viên thỉnh giảng từ ĐHSP TPHCM 
- không chỉ dạy chúng tôi về chuyên môn mà còn chỉ bảo bao điều hay, lẽ phải 
về tình yêu, cuộc sống và nhiều kỹ năng khác trong giao tiếp. Tôi rời trường khi 
chưa tốt nghiệp và vào đời sớm hơn các bạn đồng niên của mình. Đa phần các 
bạn tôi trở thành giáo viên; một số bạn làm việc trong các cơ quan của tỉnh; một 
số ít khác rẽ ngang làm công việc kinh doanh. Tôi cũng qua 10 năm làm thuê 
trước khi trở thành doanh nhân và có thể theo đuổi những công việc mà mình yêu 
thích. Tuy công việc rất bộn bề nhưng tôi luôn dõi theo những bước trưởng thành 
của ngôi trường mà mình từng theo học. Tôi biết là chỉ vài năm sau khi trở thành 
trường đại học, ngôi trường nhỏ bé ngày xưa đã mở rộng bề thế, khang trang gấp 
nhiều lần. Các bạn sinh viên bây giờ cũng có điều kiện phát triển hơn hẳn chúng 
tôi ngày ấy. Mới chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp, nhiều bạn sinh viên của Trường 
Đại học Thủ Dầu Một đã được lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tin tưởng, giao phụ 
trách các vị trí quan trọng như trưởng nhóm kỹ sư thiết kế, trường phòng phát 
triển sản phẩm…; cũng không ít bạn đã khởi nghiệp kinh doanh và có những 
thành công ban đầu rất ấn tượng. Tôi tự hào về thành tích của các bạn. Tôi tin các 
bạn cũng sẽ như tôi, luôn nhớ và suy nghĩ về ngôi trường của mình. Nhớ về thầy, 
cô, bạn bè trong khóa học. Chính ngôi trường này đã tạo nền tảng cho chúng ta 
trưởng thành và sống có ích.

TIẾN SĨ MAI HỮU TÍN 
Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty Cổ 
phần Đầu tư U&I, Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Liên 
đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương
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Trải qua 4 năm được học tập tại trường 
Đại học Thủ Dầu Một, tôi không chỉ trưởng 
thành hơn mà hơn thế tôi học được cách sẻ chia 
và yêu thương mọi người từ những việc nhỏ nhặt 
nhất. Được học tập và hoạt động Đoàn – Hội tại 
Trường là câu chuyện thanh xuân cống hiến hết 
mình cho hoạt động tình nguyện và tìm ra chìa 
khóa cho sự thành công với cả những cung bậc 
buồn vui lẫn lộn. Nhà trường không chỉ tạo điều 
kiện cho tôi phát triển kĩ năng cá nhân mà còn 
giúp tôi được gắn kết với mọi người bằng lòng 
nhiệt thành và trách nhiệm của tuổi trẻ. Là một 
cựu sinh viên, tôi tin tưởng vào sự phát triển lâu 
dài và tầm nhìn tương lai của trường trong những 
năm qua và cả trong tương lai tới.. Nhân dịp kỉ 
niệm 10 năm thành lập Trường, tôi mong trường 
Đại học Thủ Dầu Một sẽ ngày càng phát triển 
và luôn là mái nhà cho các bạn sinh viên mang 
trong mình trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ.

Là một người có con đi học tại Trường 
trong suốt 4 năm đại học và hiện nay đang theo 
học năm thứ I cao học Ngôn ngữ Anh, tôi hiểu 
được tầm quan trọng trong việc chọn Trường 
cho con theo học. Trải qua 4 năm, tôi cảm nhận 
được sự thay đổi tích cực và trưởng thành từ 
con nhờ những nỗ lực trong quá trình giảng dạy 
thông qua môi trường sư phạm mang tính chuyên 
nghiệp và đột phá, tạo được dấu ấn, niềm tin cho 
giới trẻ không chỉ ở Bình Dương mà rất nhiều 
địa phương khác chọn trường làm nơi học tập để 
cống hiến và tiến thân, trường tập trung vào đội 
ngũ giảng viên tâm huyết, biết lấy phương châm 
“Dạy sinh viên những gì xã hội cần chứ không 
phải dạy sinh viên những gì nhà trường có” làm 
phương pháp giảng dạy và luôn phấn đấu đưa 
chương trình học chất lượng đào tạo tốt nhằm 
cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng 
cao. Tôi tin rằng nhà trường sẽ ngày càng phát 
triển hơn nữa trong tương lai và trở thành mái 
nhà chung cho các bậc phụ huynh cho con em 
theo học tại trường.

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG PHÚC
Giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Tia 
Sáng - Cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ 
Anh khóa 2014 

ÔNG NGUYỄN VĂN XI
Phụ huynh cựu sinh Viên 

Nguyễn Phương Hồng Phúc 
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“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”

(Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên)
Với riêng chúng em, Trường 

Đại học Thủ Dầu Một chính là thứ 
tình cảm khó nói nên lời như vậy. Tình 
yêu đó có lẽ được thể hiện nhiều nhất 
là khi chúng em bước chân ra đời lập 
thân lập nghiệp, là mỗi lần về thăm 
lại trường, lại thấy quá đỗi vui mừng 
vì bao thay đổi mạnh mẽ từ cơ sở vật 
chất, từ phong trào Đoàn - Hội, trẻ 
trung hơn, năng động hơn, thiết thực 
hơn, nhất là những phát triển vượt 
bậc của trường trên các lĩnh vực học 
thuật, nghiên cứu khoa học, liên kết 
đào tạo, uy tín ngày càng tăng cao.

Em tin rằng, trong tương  lai, 
Trường Đại học Thủ Dầu Một của 
chúng ta sẽ ngày càng phát triển 
mạnh mẽ hơn nữa. Về phần chúng 
em, xin hứa sẽ luôn “Vững tâm, vững 
chí” trên bước đường sau này, cũng 
như sẽ luôn luôn đóng góp sức mình 
cho Trường khi có cơ hội để xứng 
đáng với bao kỳ vọng mà các thế hệ đi 
trước đã dày tâm sức xây dựng, trao 
truyền lại cho thế hệ chúng em.

Thân thương!

TRẦN BẢO QUỐC
Nhân viên Công ty TNHH HAN - A VINA (Hàn 
Quốc)
Cựu sinh viên ngành Lịch sử, khóa 2014

Với chiến lược phát triển đúng 
đắn của nhà trường là: “Khát vọng 
– Trách nhiệm – Sáng tạo”, song 
hành với đó là phong trào Đoàn – 
Hội dành cho sinh viên phát triển 
từng ngày, rất hữu ích, có tính rèn 
luyện cao về các mặt kỹ năng thực 
tế khi ứng dụng vào đời sống. Qua 
những lần chia sẻ của em Trần Bảo 
Quốc về trường, với tôi, chính tinh 
thần đoàn kết cống hiến của toàn bộ 
tập thể cán bộ, giáo viên, sinh viên 
là một dấu ấn sâu sắc nhất. Vì nó 
biểu hiện được tinh thần, sức sống 
vươn lên mãnh liệt, trách nhiệm rất 
cao với đất nước nói chung và với 
các quý phụ huynh nói riêng khi đặt 
niềm tin gửi con em mình vào học 
tại đây . Vì vậy, tôi cảm thấy thật sự 
may mắn vì em Bảo Quốc đã được 
rèn luyện trong một môi trường có 
khát vọng, có tính nhân văn như vậy. 
Xin chúc toàn thể  cán bộ, giáo viên, 
sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu 
Một sức khỏe, luôn “bền gan,vững 
chí” để thực hiện khát vọng, trách 
nhiệm của mình với tinh thần, cách 
làm sáng tạo nhất.

ÔNG TRẦN VĂN ANH  
& BÀ ĐÀO THỊ XUÂN ĐÀO 
Phụ huynh cựu SV Trần Bảo Quốc 
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Trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, 
thầy cô và nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng 
em rèn luyện, học tập, nghiên cứu, để chúng em 
hoàn thiện bản thân về mọi mặt, chuẩn bị hành 
trang sau này.

Sau khi tốt nghiệp nhờ những kiến thức căn 
bản ở trường lớp giúp chúng em nắm bắt được cơ 
hội nghề nghiệp và phát triền tốt hơn. Dù đã tốt 
nghiệp nhưng em vẫn luôn dõi theo và cập nhật 
thông tin của trường. Em được biết trường ta hiện 
nay cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ cho đào tạo 
đã phát triển không ngừng.

Em mong muốn trong thời gian tới, Nhà 
trường đẩy mạnh hơn nữa cầu nối giữa doanh 
nghiệp và thầy cô, sinh viên. Những vấn đề của 
doanh nghiệp sẽ là vấn đề được thầy cô và sinh 
viên giải quyết thông qua những đề tài nghiên cứu 
khoa học. Và đào tạo theo nhu cầu nhân lực của 
doanh nghiệp đặt hàng.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển 
trường Đại học Thủ Dầu Một, tôi - phụ huynh cựu 
SV Phạm Hữu Thành xin gửi lời cám ơn sâu sắc 
đến toàn thể quý thầy cô trong nhà trường .
Cám ơn vì đã quan tâm, dìu dắt con tôi trong suốt 
4 năm học tại trường. 
Cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường đã tạo điều 
kiện để con tôi tham gia các hoạt động của nhà 
trường để rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho 
công việc ! 
Cảm ơn các giảng viên tâm huyết đã truyền những 
bài học quý báu để con tôi vững bước như hôm 
nay.
Một lần nữa tôi xin chân thành biết ơn và kính 
chúc Trường Đại học Thủ Dầu Một ngày càng 
phát triển và đào tạo được nhiều con người có ích 
cho xã hội !

PHẠM HỮU THÀNH
Giám đốc Công ty TNHH một 
thành viên tin học TSW

Cựu sinh viên khoa ngành Kỹ 
thuật phần mềm, khóa 2011

BÀ NGUYỄN THỊ THẮM – ĐAKLAK – Phụ huynh cựu 
SV Phạm Hữu Thành
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Đối với tôi, Đại học Thủ Dầu Một 
không chỉ là ngôi trường để học tập, rèn 
luyện mà nơi ấy còn gọi là Nhà!

Điều may mắn đầu tiên của tôi là được 
làm việc, học tập, nghiên cứu cùng với các 
giảng viên có tri thức cao, tận tâm, tận lực 
và tận tụy. Kết quả là tôi cùng với các bạn 
của tôi có một đề tài nghiên cứu cấp trường 
vào năm đại học thứ ba, kỷ niệm đó sẽ không 
bao giờ quên được đối với chúng tôi.

Tiếp theo, nếu ai hỏi điều gì làm tôi 
yêu trường đến vậy? Tôi sẽ kể cho họ nghe 
về những cán bộ Đoàn áo xanh hay các cán 
bộ Hội áo trắng. Cái chất Đoàn - Hội của 
trường tôi không lẫn vào đâu được, nó cháy 
như những ngọn lửa không bao giờ tắt và 
nó thiêu rụi mọi khó khăn, thử thách trên 
đường mà nó đi qua. Ngôi trường màu xanh 
thanh niên, màu xanh tình nguyện này luôn 
là ngôi trường tuyệt vời nhất mà một sinh 
viên khi học tại đây có thể rèn luyện, học 
tập, giao lưu và trưởng thành.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập 
trường, xin kính chúc Trường Đại học Thủ 
Dầu Một sẽ phát triển bền vững và tạo ra 
nhiều thế hệ sinh viên có tri thức, đạo đức. 

NGUYỄN THÀNH LÂM
Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN tỉnh, chuyên viên 
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn 
Bình Dương

Cựu sinh viên ngành Công nghệ sinh học, 
khóa D13

BÀ BỒ NGỌC ĐIỆP

Phụ huynh cựu SV Nguyễn Thành Lâm 

Cảm nhận của tôi về 
trường Đại học Thủ Dầu Một là 
một trường lớn, đa ngành nghề. 
Đến nay con tôi đã hoàn thành 
04 năm Đại học và ra trường, 
Tôi xin cảm ơn sự giảng dạy tận 
tình, chu đáo của các Thầy cô 
giảng viên.

Tôi xin kính chúc quý 
thầy cô sẽ có nhiều sức khỏe, 
chúc cho trường sẽ phát triển 
hơn nữa trong thời gian sắp tới.
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Nhìn lại khoảng thời gian còn học ở trường, thật sự 
rất cảm kích vì nhờ nơi đây em đã cải thiện được bản thân 
không những về kiến thức chuyên môn mà còn học được 
những kỹ năng mềm. Nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập 
trường em muốn gửi lời cảm ơn ,lời tri ân sâu sắc nhất 
đến quý Thầy Cô và em sẽ vẫn mãi dõi theo hành trình 
phát triển của trường, em tin chắc rằng sẽ còn nhiều, 
nhiều nữa những cử nhân, thạc sĩ thành đạt nhờ sự ươm 
trồng trong môi trường Tâm-Tài-Trí.

 Trong suốt cuộc đời của mỗi người, sẽ luôn có 
những giai đoạn, những thời kì mà mỗi chúng ta đều trải 
qua chỉ duy nhất một lần trong đời và có lẽ đặc biệt hơn 
cả chính là được trở thành sinh viên của một trường đại 
học mà mình mong muốn, được trải qua đời sinh viên 
cùng ngôi trường mến yêu. Nhìn lại khoảng thời gian còn 
học ở trường, thật sự rất cảm kích vì nhờ nơi đây em đã 
cải thiện được bản thân không những về kiến thức chuyên 
môn mà còn được trải nghiệm học những kỹ năng cần 
thiết từ môi trường Đoàn - Hội. 

Nhớ ngày nào em còn được các thầy cô truyền đạt 
cho kiến thức kinh nghiệm trên giảng đường, cùng nhóm 
bạn tham gia các buổi thực hành lên tiết dạy, được các 
thầy cô chỉ bảo nhiệt tình, trau dồi thêm cho chúng em 
những kĩ năng làm hành trang trong sự nghiệp “trồng 
người” mà mình đã chọn.

ĐÀO THỊ KIM NGÂN
Trợ giảng tại Trường quốc 
tế Singapore
Cựu sinh viên ngành Giáo 
dục mầm non, khóa 2013
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Mỗi năm qua đi, dưới sự dìu dắt đầy nhiệt tình 
và tâm huyết của thầy cô, chúng em lại trưởng thành 
hơn, có thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm hơn nữa. Đó 
cũng là lúc chúng em dần rời xa ngôi trường mến yêu, 
dần xa thầy cô và chia tay bạn bè để chạm đến những 
ước mơ của mình.  

Giờ đây, khi nghĩ về khoảng thời gian tươi đẹp 
ấy, thời sinh viên như sống lại trong em. Đó sẽ là 
những kỉ niệm đẹp nhất mà em không thể nào quên. 
Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô đã không 
quản ngại khó khăn vất vả để chúng em có được ngày 
hôm nay.  

Nhân dịp kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường 
Đại học Thủ Dầu Một. Em xin chúc thầy cô luôn vui 
tươi, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công hơn 
nữa trong sự nghiệp của mình. Và xin chúc cho trường 
đại học của chúng ta sẽ ngày càng vươn cao và vươn 
xa hơn nữa để thực hiện được mục tiêu và sứ mệnh cao 
quý của mình.

Những ngày học giảng đường mệt nhoài, những 
giờ sinh hoạt lớp, tham gia công tác Đoàn Hội, những 
phút giây “chiến đấu” vì mong mỏi danh tiếng trường 
vươn xa, những lúc bên nhau cùng xây dựng những 
ước mơ, hoài bão cùng với bạn bè thầy cô,…

ĐỖ THỊ THÙY LINH
Giáo viên Trường mầm 
non Định Thành
Cựu sinh viên ngành Giáo 
dục mầm non, khóa 2014
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Tất cả những điều đó có được là tâm huyết của 
các thầy cô khoa Cộng Nghệ Thông tin đã góp phần 
đổi mới phương pháp dạy và học, tiếp thêm ngọn lửa 
nhiệt huyết dẫn bước các thế hệ tương lai những con 
người với sứ mệnh xây dựng tổ quốc vững mạnh

Giờ xa rồi nhưng vẫn nhớ...

Chúc cho TDMU luôn vững bước trong sự 
nghiệp trồng người.

Là một trong những học viên khóa 1 ngành Ngôn 
ngữ Anh đã tốt nghiệp được gần 5 năm. Với  em, những 
kỷ niệm trong quá trình học tập và rèn luyện dưới mái 
Đại Học Thủ Dầu Một sẽ là những ký ức không bao 
giờ  quên trong cuộc đời của mình. 

PHẠM TIẾN THÀNH
Kỹ sư tin học, Công Ty TNHH 
Tin Học Tường Minh
Cựu sinh viên ngành Hệ thống 
thông tin, khóa 2013
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Mới vừa đây thôi ấy thế mà đã gần 10 
năm kể từ ngày thành lập trường. 10 năm -  một 
khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng vừa đủ 
để thấy rõ sự đổi mới, phát triển vững chắc của 
nhà trường. 10 năm đối với một trường đại học 
là không dài nhưng với sự cố gắng của tập thể 
lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh 
viên, nhà trường đã từng bước xây dựng được 
thương hiệu và có tiếng nói uy tín trong khối các 
trường đại học ở Bình Dương. Có thể thấy ngày 
càng có nhiều bạn đã trở thành cán bộ giỏi, là 
doanh nhân thành đạt, là những lãnh đạo, nhân 
sự cao cấp của các công ty trên địa bàn tình Bình 
Dương và cũng có bạn đã tiếp bước các thầy cô 
đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức, tận tụy 
dìu dắt thế hệ mai sau. Đây đều nhờ vào các thầy 
cô đã trang bị cho những kiến thức bài bản - có 
hệ thống, những kiến thức chuyên sâu - có tính 
ứng dụng cao để chúng em tự tin, vững bước trên 
con đường sự nghiệp hiện tại và tương lai. 

Trở thành sinh viên của trường Đại học Thủ 
Dầu Một đối với tôi là một cơ duyên chứ không 
phải ý định lúc tôi còn là học sinh cấp ba. Nhưng 
sau khi được vào trường học tập, sinh hoạt, tôi đã 
hoà nhập và dần cảm nhận được sự tận tình của 
giảng viên trong công tác giảng dạy. Điều tôi học 

NGUYỄN THỊ MINH TRANG
Giáo viên trường THCS Trịnh 
Hoài Đức
Cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ 
Anh, khóa 2010
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được nhiều nhất chính là kỹ năng mềm, 
một điều rất cần thiết cho các bạn sinh 
viên mới ra trường bước vào xã hội. Từ 
một anh sinh viên năm nhất mới bước vào 
giảng đường đại học ngại tiếp xúc, ngại 
đứng nói chuyện trước đám đông, ngại 
nói chuyện bây giờ đã trở nên năng nổ và 
hoà đồng chững chạc hơn sau gần 5 năm 
học tại trường. Tham gia hoạt động Đoàn 
- Hội đã khiến tôi học được rất nhiều kỹ 
năng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Hiện giờ là một cựu sinh viên, điều 
tôi muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên 
hãy luôn làm những điều gì có thể hay là 
mình nghĩ là không thể, sống hết mình với 
mọi người, tham gia các hoạt động Đoàn - 
Hội, ngoài ra cũng phải chú trọng trau dồi 
kiến thức chuyên ngành mình học được. 
Và hãy yêu đi khi bản thân mình cho phép. 
Vì quãng đời sinh viên là quãng đời đẹp 
nhất trong mỗi con người chúng ta.

Cảm ơn Nhà trường vì tôi đã cảm 
nhận và thấy được cơ sở vật chất, trang 
thiết bị cũng như môi trường học tập đã 

ngày càng được nâng cấp và hoàn thiện 
tạo một môi trường học tập thật lý tưởng 
cho sinh viên. Cảm ơn quý Thầy, Cô đã 
cho các thế hệ sinh viên một khoảng thời 
gian tuyệt đẹp, một kiến thức năng lực 
vững vàng để tiến bước vào xã hội!

Bốn năm học tập, em như có thêm 
một mái nhà thứ hai có tình yêu thương và 
kiến thức rộng lớn; từng bước mang hành 
trang được truyền thụ xây những viên 
gạch nền móng đầu tiên thực hiện ấp ủ của 
mình. Khoảng thời gian ấy tuy không dài 
so với một đời người, nhưng cũng đủ để 
in dấu vào lòng người những bài học của 
cuộc sống, sâu sắc và đáng quý. 

Niềm tự hào lớn nhất của em có 
lẽ chính là đã trở thành sinh viên của 
trường Đại học Thủ Dầu Một. Em xin 
được gửi những lời tri ân chân thành 
nhất, cảm ơn thầy cô, bằng tất cả tấm 
lòng yêu thương đã luôn nghiêm khắc 
uốn nắn, dạy bảo, luôn ở bên tin tưởng, 
động viên để chúng em gặt hái được 
những thành công ngày hôm nay. Từng  

BÙI MINH HIẾU
Kỹ sư kỹ thuật, Công ty  TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Khang Phát
Cựu sinh viên chuyên ngành Xây dựng, khóa 2014
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thế hệ sinh viên đã và đang trưởng thành từ mái 
trường này có lẽ mãi mãi sẽ nhớ về trường như 
một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững 
chắc để tiếp bước trên đường đời đầy gian nan 
thử thách. 

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập trường 
– 10 năm xây dựng và phát triển, em xin kính 
gửi những lời chúc mừng đến những thành tích 
mà tập thể nhà trường, thầy cô và các bạn sinh 
viên đã cùng nhau vun đắp, nỗ lực không ngừng 
để gặt hái. Kính chúc ngôi Trường Đại học Thủ 
Dầu Một của chúng ta sẽ không ngừng phát triển 
hơn nữa để mãi là cánh chim đầu đàn, là cái nôi 
đào tạo những thế hệ sinh viên vừa hồng vừa 
chuyên trở thành những người có ích cho xã hội, 
cho đất nước. 

LÊ THỊ MINH TRANG
Cán bộ Chi cục Hải Quan, KCN 
Việt Nam – Singapore
Cựu sinh viên ngành Luật, 
khóa 2013
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Thủ Dầu Một là ngôi nhà thứ hai luôn 
lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời 
sinh viên của em. Ở nơi đó, thầy cô là cha mẹ, 
bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt 
và có những kỷ niệm khó phai. Em tự hào khi 
là sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một bởi 
thầy cô và các bạn Việt Nam rất tốt với sinh 
viên Lào. Đặc biệt là thầy cô dạy tiếng Việt rất 
kiên nhẫn và quan tâm chúng em. Rồi những 
lần tham gia hoạt động của trường và các khoa 
tổ chức như: giúp đỡ người khó khăn, trẻ em 
cơ nhỡ… nhất là được tham gia nghiên cứu 
khoa học của trường giúp em trưởng thành rất 
nhiều và những kỷ niệm đó em không thể nào 
quên được.

Em xin thay mặt các bạn sinh viên Lào 
học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, chân 
thành cảm ơn thầy cô và các bạn Việt Nam. 
Chúc mọi người hạnh phúc và thành đạt trong 
cuộc sống”.

Sinh viên 
SOMPADITH VONGSOUVANH

Ngành Hệ thống thông tin

Em được trưởng thành và được học rất 
nhiều thứ tại ngôi trường này. 5 năm qua, em 
không chỉ được học kiến thức mà còn học được 
cách hòa đồng với bạn bè, cách đối xử với thầy 
cô. Trong suốt thời gian học tập tại trường Thủ 
Dầu Một đến nay, em đã nhận được rất nhiều 
sự quan tâm, giúp đỡ của quý thầy cô và bạn 
bè. Với tất cả lòng biết ơn, em xin gửi lời cảm 
ơn chân thành đến các thầy cô Trường Đại học 
Thủ Dầu Một đã truyền đạt vốn kiến thức quý 
báu cho em trong suốt thời gian học tập tại 
trường, xin kinh chúc thầy cô luôn mạnh khỏe 
để dìu dắt những thế hệ sinh viên tiếp theo.

Sinh viên 
PHIEMTHANOMCHANH THONGSYKHAM
Ngành Ngoại thương

174 10 NĂM DẤU ẤN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỚI

ĐÓNG GÓP, CHIA SẺ VÀ PHẢN HỒI



Sinh viên 
MAI PHETSAMAI KEOPHALIVANH
Ngành Quản trị kinh doanh

Năm đầu tiên chúng em được học tiếng 
Việt, mặc dù việc học rất khó khăn nhưng nhờ 
có thầy cô, bạn bè Việt Nam nhiệt tình hướng 
dẫn nên chúng em học cũng khá nhanh.

Chọn theo ngành Quản trị kinh doanh,  
các bạn trong lớp vui vẻ, hòa đồng và giúp 
đỡ em trong việc học rất nhiều, em cảm thấy 
rất may mắn khi được học tập cùng với các 
bạn Việt Nam. Thầy cô ở trường rất nhiệt tình, 
ngoài giờ lên lớp thầy cô còn hướng dẫn cho em 
những bài tập hay giải thích những vấn đề mà 
em chưa hiểu. Em cảm thấy thầy cô ở Trường 
Đại học Thủ Dầu Một thật gần gũi và tốt bụng. 
Điều em thích nhất là Ban giám hiệu rất tâm lý 
khi thường xuyên tổ chức các hoạt động văn 
nghệ giao lưu văn hóa giữa hai nước với nhau, 
và còn tổ chức các buổi thi nấu ăn, văn nghệ 
truyền thống cho các du học sinh như chúng 
em có dịp vui chơi, giải trí cho đỡ nhớ nhà 
trong những lúc không về nước được. Ngoài 
ra, trường còn giúp đỡ hỗ trợ cho những bạn 
có hoàn cảnh khó khăn để tiếp thêm một phần 
sức mạnh cho các bạn tự tin hơn trong học tập. 
Nói chung, thầy cô, bạn bè ở đây mang lại cho 
em những kiến thức mới, trải nghiệm mới thật 
sự khó quên. Đó là hành trang vững chắc giúp 
em tự tin hơn khi bước vào cuộc sống.

Em mong muốn có dịp mình sẽ quay lại 
thăm thầy cô và các bạn Việt Nam yêu quý. 
Điều sau cùng, em chúc thầy cô có thật nhiều 
sức khỏe để công tác tốt, xây dựng trường Thủ 
Dầu Một ngày càng phát triển hơn nữa, và 
ngày càng có nhiều thế hệ sinh viên ưu tú hơn.
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