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(*) Thạc sĩ. Thư ký tòa soạn Tạp chí Khoa học QLGD - Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 
 

 

Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Trường 

Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí 

Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm 

xây dựng và phát triển - từ Trường Cán bộ 

quản lý và nghiệp vụ ngành giáo dục (trực 

thuộc Bộ), Trường Cán bộ quản lý giáo dục 

và đào tạo II (1990), đến Trường Cán bộ 

quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 

hiện nay.  

Trong buổi Lễ trọng thể, Trường Cán bộ 

quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh 

vinh dự được đón tiếp GS.TS Phạm Vũ Luận 

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 

các lãnh đạo Vụ, Cục thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; NGND.TS. Đặng Huỳnh Mai - Ủy 

viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Thứ trưởng 

Bộ Giáo dục - Đào tạo; đại diện Đảng ủy khối 

các trường đại học, cao đẳng và trung học 

chuyên nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

đại diện Công đoàn ngành giáo dục - đào tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động 

Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo và đại 

diện các trường đại học trong và ngoài nước 

như Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Thành 

phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn, Đại học 

Kyorin và Đại học Future Hakodate (Nhật 

Bản)…, đại diện các Viện và Trung tâm; 29 

lãnh đạo và đại diện Sở giáo dục và đào tạo 

các tỉnh, thành phía Nam; các tổ chức và cá 

nhân có quan hệ hợp tác trong xây dựng và 

phát triển nhà trường trong những năm qua 

cùng với sự tham dự đầy đủ lãnh đạo nhà 

trường và giảng viên, cán bộ, công chức, 

viên chức những thời kỳ trước và hiện nay. 

PGS.TS. Hoàng Tâm Sơn (nguyên Hiệu 

trưởng Nhà trường qua nhiều nhiệm kỳ), 

NGND.TS. Đặng Huỳnh Mai (nguyên học 

viên của Trường) và PGS.TS. Nguyễn Xuân 

Tế - Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu 

khái quát lại lịch sử hình thành và phát triển 

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố 

Hồ Chí Minh trong 40 năm qua. 40 mươi 

năm xây dựng và phát triển nhà trường với 

bao khó khăn đã vượt qua và thành tích đã 

đạt được trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

quản lý giáo dục và giáo viên các tỉnh, thành 

phía Nam. Tính trong trong 5 năm gần đây 

(2011 - 2015), Trường đã mở và đào tạo 

được 495 lớp với 42.620 học viên; riêng năm 

học 2014 - 2015 là 110 lớp với 8586 học 

viên. 

 

PGS. TS. Nguyễn Xuân Tế - Hiệu trưởng Trường Cán 
bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 

tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường 
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Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Phạm 

Vũ Luận đánh giá cao thành tích trong công 

tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cán bộ 

quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo Bộ trưởng, Trường Cán bộ quản lý 

giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ 

động phối hợp với các Sở giáo dục và đào 

tạo; phát triển hợp tác quốc tế; chủ động 

trong xây dựng một số chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng kiến thức gắn với thực tiễn cao; 

xây dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày 

càng khang trang, đời sống đội ngũ giảng 

viên, công chức, viên chức của Trường ngày 

 

 

 

càng được cải thiện. Đồng thời, Bộ trưởng 

chỉ đạo Trường Cán bộ quản lý giáo dục 

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển 

đội ngũ, đổi mới phương pháp trong đào tạo 

bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát 

triển giáo dục căn bản và toàn diện hiện nay. 

Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang 

trọng và phấn khởi, ôn lại truyền thống Nhà 

trường khơi dậy niềm tin, niềm tự hào cho 

cán bộ, công chức, viên chức nhà trường để 

tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tiếp nối và 

phát huy truyền thống nhà trường trong 40 

năm qua. 

 

Cán bộ, giảng viên, viên chức nhận bằng khen trong Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 

 
Ảnh: Hoàng Thái 

 

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường 


