LỄ RA MẮT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Sau giai đoạn 10 năm thành lập và phát triển (2006-2016), đến tháng 5 năm
2016, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) trở thành thành viên của Tập đoàn
Nguyễn Hoàng (NHG) - với hệ thống giáo dục đào tạo chất lượng cao từ mầm non đến
đại học, sau đại học khắp cả nước.
Lễ ra mắt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường
Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) được long trọng tổ chức vào ngày 15 tháng 7 năm
2016 tại Khách sạn Imperial - thành phố Vũng Tàu.
Tại buổi lễ, Trường Đại học BR-VT vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn
Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng
Xuân Nhạ.
Tại buổi lễ, Nhà trường hân hạnh đón tiếp:
- PGS. TS Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch
Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT.
- Ông Nguyễn Thanh Tịnh và Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
BR-VT.
- Đại diện các sở - ban - ngành; các cơ quan thông tấn - báo chí; đại diện các cơ
sở giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp; ban giám hiệu các trường trung học phổ
thông trên địa bàn tỉnh và khu vực.
Chương trình đã công bố 3 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT công nhận
Hội đồng quản trị BVU gồm 11 thành viên; công nhận bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị
BVU và GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm là hiệu trưởng BVU nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị BVU nhiệm kỳ 2016-2021

Chương trình buổi lễ ra
mắt được thiết kế chất lượng
và ấn tượng với phần giới
thiệu triết lý giáo dục 5H
(Heart - Head - Hand - Health Human) của Tập đoàn Nguyễn
Hoàng; phần giới thiệu logo
mới của BVU với những hình ảnh rất ý nghĩa của Chiếc khiên - Con sò - Ngọn hải đăng
- Quyển sách mở với dãy nhị phân-dòng chữ latinh “EPHPHATHA” - Vòng nguyệt quế.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao tỷ
lệ có việc làm của sinh viên BVU, những sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ cuả
Trường rất ý nghĩa và những kết nối doanh nghiệp mà Trường đang có. Về phía tỉnh
BR-VT, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao mục tiêu của BVU phù hợp với
những ngành mũi nhọn mà tỉnh đang phát triển như cảng biển, logistics, du lịch ...
đồng thời tỉnh sẽ tạo mọi thuận lợi tối đa và cơ chế tốt nhất để Trường Đại học Bà
Rịa-Vũng Tàu phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

PGS. TS Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
(ảnh trái) và Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ BR-VT
(ảnh phải) phát biểu tại buổi lễ
cho GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm

Về phía NHG, Chủ tịch Tập đoàn khẳng định sẽ đầu tư mạnh mẽ vào BVU cơ sở
vật chất, thiết bị thực hành - thí nghiệm hiện đại, đạt chuẩn quốc tế; thành lập Ban
Khởi nghiệp - Việc làm - Xuất khẩu lao động để tạo ra cơ hội việc làm tốt nhất cho
sinh viên, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế thế giới.
Tại buổi lễ, GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm công bố định hướng phát triển trong giai
đoạn 10 năm sắp tới với 2 phân kỳ phát triển như sau:
- Giai đoạn 2016-2020: Trường Đại học BR-VT phấn đấu trở thành trung tâm
đào tạo lớn của khu vực Đông Nam bộ và nằm trong top các trường theo định hướng
ứng dụng của cả nước.

- Giai đoạn 2021 – 2025, trở thành trung tâm hợp tác quốc tế về đào tạo và
chuyển giao công nghệ trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Thái Bình Dương.
Để hoàn thành các mục tiêu trên, Trường xác định 5 nội dung đổi mới và 4
chương trình phát triển nhân lực thực hiện ngay từ năm học 2016 - 2017. Các nội
dung đổi mới bao gồm:
1. Đổi mới về chương trình đào tạo
2. Đổi mới về dạy và học
3. Đổi mới về quản lý
4. Đổi mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị
5. Đổi mới về quan hệ quốc tế và hợp tác doanh nghiệp
Song song với 5 đổi mới trên là 4 chương trình phát triển nhân lực:
1. Chương trình Phát triển tài năng
2. Chương trình Khởi nghiệp sáng tạo
3. Chương trình Nâng cao năng lực giáo viên phổ thông
4. Chương trình quản lý và đổi mới sáng tạo

PGS. TS Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định
công nhận Hiệu trưởng cho GS.TSKH Hoàng Văn Kiếm

Chia sẻ cảm nghĩ trong buổi lễ, bạn Đỗ Thị Thuỳ Trang - sinh viên năm thứ 2 của
BVU ý thức rằng việc chọn Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu để theo học là một quyết
định đúng đắn của bản thân và kỳ vọng tới đây Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu phát
triển sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội vươn xa tầm nhìn, tri thức, kỹ năng. Sinh viên
tốt nghiệp tại Trường không chỉ làm việc trong nước mà tự tin tham gia thị trường lao
động toàn cầu.

Kết thúc buổi lễ là giai điệu quen thuộc của bài hát Đường đến ngày vinh quang
của cố nhạc sĩ Trần Lập:
“…Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao…”
Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Tỉnh
uỷ, UBND, các sở ban ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và sự đầu tư mạnh mẽ của Tập
đoàn Nguyễn Hoàng, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên nhà trường sẽ
nỗ lực hết mình để xây dựng và phát triển nhà trường trở thành một trường đại học
tiên phong theo hướng đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng sáng tạo, đóng góp tích cực
vào quá trình đổi mới trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Bà RịaVũng Tàu, khu vực lân cận và cả nước./.
Ban Biên tập website

