
 

Kính gửi: Quý Thầy giáo, Cô giáo, Quý phụ huynh và các thế hệ Học viên, Học viên, 

Sinh viên Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh! 

Là cơ sở giáo dục đại học nằm trong hệ thống các trường đại học công lập của Việt Nam, 

trong những năm qua, trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh - Bộ Tài 

nguyên và Môi trường luôn luôn khẳng định là một Trung tâm nghiên cứu khoa học và 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường và một số lĩnh 

vực khác, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, thực hiện tốt sứ mệnh tiên phong của 

một trường đại học công lập trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam đối với các 

hoạt động đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ, phục vụ cộng đồng. 

Thực hiện mục tiêu chiến lược trở thành trường đại học Nghiên cứu- Ứng dụng hàng đầu 

trong lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường ở khu vực Đông Nam Á, trong suốt quá trình hình 

thành và phát triển, hoạt động Tự đánh giá, Đánh giá ngoài chất lượng đào tạo với sự tham 

gia của các bên liên quan, đặc biệt từ người học (sinh viên, học viên sau đại học...), từ thị 

trường lao động (bao gồm: các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cơ quan quản lí Nhà 

nước...), luôn luôn được Nhà trường xem như một yếu tố quan trọng trong lộ trình tiến đến 

thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đặt ra của mình. 

Năm 2021, Nhà trường đã thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định, đánh giá ngoài 

bởi Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT. Quá trình đánh 

giá đã được thực hiện bằng sự thống nhất cao trong hệ thống Nhà trường, sự nỗ lực, quyết 

tâm của toàn thể Cán bộ CCVC, NLĐ, cùng với sự phối hợp tích cực của đại diện cựu sinh 

viên, sinh viên, học viên sau đại học, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đối 

tác chiến lược của Nhà trường. Với sức mạnh, nỗ lực tổng thể đó, kết quả tự đánh giá, kiểm 

định, đánh giá ngoài được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục cấp Quốc gia (Do Trung 

tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh thực hiện) thông qua với số 

phiếu tín nhiệm tuyệt đối của tất cả thành viên Hội đồng đánh giá. Hội đồng đã chính thức 

công nhận:  

Trường Đại học Tài Nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh đạt chuẩn chất lượng 

Quốc gia của một cơ sở giáo dục đại học (theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD-ĐT), 

 CHÚC MỪNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH 

CHÍNH THỨC ĐƯỢC CÔNG NHẬN: LÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (THEO BỘ TIÊU CHUẨN MỚI). 



 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tôi xin chân thành chúc mừng Trường Đại học Tài 

Nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh, chúc mừng toàn thể cán bộ CCVC, NLĐ rằng 

những cống hiến, sự đóng góp, nỗ lực quyết tâm của Quý Thầy, Cô và Cán bộ Nhà trường 

đã được cơ quan quản lí giáo dục, cộng đồng xã hội công nhận. Đặc biệt, tôi gửi lời chúc 

mừng đến các em cựu sinh viên, sinh viên, học viên sau đại học của trường rằng niềm tin 

của các em đã và đang trao gửi cho Nhà trường trong quá trình xây dựng nghề nghiệp tương 

lai của mình đã được các Thầy Cô và toàn hệ thống Nhà trường đền đáp. Những kiến thức 

thu thập, trau dồi được trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường, đặc biệt Bằng cấp của 

các em đã, sẽ luôn được cộng đồng xã hội công nhận, đánh giá cao và điều đó sẽ giúp cho 

các em có điều kiện tốt nhất trong quá trình tiếp tục phát triển, xây dựng sự nghiệp, cuộc 

sống của mình sau khi ra trường. 

Trước bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước ở mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục đại 

học, trước sự vận động và phát triển không ngừng của thế giới ở mọi lĩnh vực từ Kinh tế, 

Khoa học và Xã hội, thời kỳ của Trí tuệ nhân tạo, của nền Công nghiệp 4.0, tôi đề nghị 

chúng ta cần phát huy hơn nữa, trên nền tảng truyền thống quý báu, kết quả đạt được của 

nhà trường, tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, tiếp cận nhanh trình độ phát triển của thế giới, góp 

phần xây dựng phát triển trường Đại học Tài Nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh đúng 

với vai trò và sứ mệnh được Đảng, Nhà nước giao phó. 

Chúc Quý Thầy giáo, Cô giáo, Quý phụ huynh và các thế hệ Học viên, Học viên, Sinh 

viên mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt trong cuộc sống! 

Trân trọng! 

PGS. TS. Huỳnh Quyền 

Hiệu trưởng Nhà trường 


