MỪNG XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022
Kính gửi: Toàn thể Quý thầy cô, cán bộ, viên chức, người lao động, học
viên, sinh viên Phân hiệu, Trường Đại học Thủy Lợi!
Chào mừng năm mới, xuân Nhâm Dần 2022! Trong không khí vui tươi, rộn
ràng ngày Tết cổ truyền, trong niềm hạnh phúc ấm áp, đoàn viên bên gia đình
ngày đầu năm; Thay mặt lãnh đạo Nhà trường và Phân hiệu, tôi xin gửi lời chúc
tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên của Phân hiệu và
gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, may mắn
và thành công.
Nhìn lại thời gian vừa qua, từ khi được tiếp nhận và lãnh đạo Phân hiệu,
tôi đã thấy sự nỗ lực hết mình của các đơn vị, cá nhân trong công việc chung. Sự
quyết tâm, đoàn kết, gắn bó của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên để mong
muốn sự thay đổi vượt bậc, sự vươn mình lớn lao của Phân hiệu. Với năng lực và
quyết tâm cao, với tinh thần và thái độ làm việc đó, tôi rất vui mừng và tin tưởng
rằng Phân hiệu sẽ ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp trong quản lý, phục vụ,
chất lượng trong đào tạo, uy tín và tin cậy, góp phần phát triển thương hiệu của
trường tại phía Nam và khẳng định đẳng cấp của Phân hiệu với sinh viên, cựu sinh
viên, phụ huynh và các trường bạn trong khu vực.
Năm mới Nhâm Dần – năm của sự mạnh mẽ, tinh nhanh, nhạy bén của
Chúa sơn lâm cũng là một năm nhiều cơ hội để tập thể Phân hiệu Trường Đại học
Thủy Lợi phát huy những thành tựu đã đạt được, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
mô hình, phát huy sức mạnh của từng cá nhân, từng đơn vị để tạo nên sức mạnh
của toàn Phân hiệu, thực hiện thành công và hiệu quả mục tiêu, sứ mạng của Nhà
trường tại phía Nam. Chắc chắn rằng, với tinh thần: "Đoàn kết - Chính trực - Tôn
trọng - Chất lượng - Khát vọng vươn lên", hoàn thiện bản thân và với tác phong
làm việc chuyên nghiệp, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần lao động không ngừng nghỉ,
chúng ta sẽ xây dựng Phân hiệu ngày càng lớn mạnh. Hy vọng rằng Phân hiệu sẽ
thực sự là môi trường làm việc tốt nhất, là ngôi nhà thứ 2 của tất cả mọi người.
Mùa xuân đến mang niềm tin và hy vọng, truyền năng lượng tích cực mới
đến các thành viên Phân hiệu trên mọi miền Tổ Quốc. Trong không khí đoàn viên
ấm áp, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, nhân viên,
học viên và sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi một năm mới “VẠN SỰ
CÁT TƯỜNG, TOÀN GIA HẠNH PHÚC”. Chúc Phân hiệu tiếp tục vươn mình
mạnh mẽ, có bản sắc và đầy khát vọng vươn lên.
Trân trọng!
Phó hiệu trưởng – Giám đốc Phân hiệu
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