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Thư Chúc Tết
Xuân Kỷ Hợi - 2019

Trường Đại học Duy Tân được thành lập ngày 11/ 11/ 1994 theo 
Quyết định số 666/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Gần 25 năm xây dựng 
và phát triển, đến nay Trường tổ chức đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh 
vực; từ trình độ Đại học đến Tiến sĩ. Năm 2017, Trường vinh dự là một 
trong 20 trường đại học đầu tiên của cả nước đạt kiểm định chất lượng.

Năm học 2018-2019, là năm bản lề trong chiến lược phát triển Trường 
giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2025-2030 với mục tiêu lớn đưa Trường lọt 
vào danh sách 400 trường đại học tốt nhất Châu á theo xếp hạng của tổ chức 
QS (Quacquarelli Symonds) để chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 
(11/11/1994-11/11/2019). Nhà trường rất mong quý thầy, cô giáo và các bạn 
học viên, sinh viên đồng thuận, ra sức phấn đấu, tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, 
giảng dạy và học tập để thực hiện thành công mục tiêu Trường đã đề ra.

Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô và gia đình đối 
với những đóng góp to lớn vào sự  nghiệp trồng người của Trường. Đặc biệt, 
Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý phụ huynh đã tin tưởng, gửi gắm con 
em đến học tập tại Trường. Rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẻ để nhà 
Trường tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ.

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi - 2019, thay mặt Hội đồng quản trị,Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu Trường Đại học Duy Tân, Tôi gửi tới quý vị lời chúc mừng 
năm mới Sức Khỏe - An Khang - Thịnh Vượng.
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