BÀI PHÁT BIỂU CỦA TRƯỞNG KHOA
Thay mặt cho Ban tổ chức (Ban lãnh đạo khoa Ngân hàng), tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời
chúc sức khỏe đến quý vị khách mời, quý thầy cô, cựu sinh viên và toàn thể các NCS, học viên,
sinh viên Khoa Ngân hàng đến tham dự “Ngày họp mặt truyền thống khoa ngân hàng và kỷ
niệm 40 năm thành lập trường Đại học kinh tế TP HCM” .
Trong không khí đầm ấm, thân mật ngày họp mặt hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một vài nét về
sự hình thành và phát triển của trường đại học Kinh tế TP.HCM nói chung và Khoa ngân hàng
nói riêng trong suốt chặng đường 40 năm; cũng như điểm qua những định hướng về chiến lược
phát triển của nhà trường và khoa trong thời gian sắp tới.
Ngày 27/10/1976, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 426/TTg thành lập Trường đại
học Kinh tế TP.HCM trên cơ sở trường ĐH Luật khoa Sài Gòn, trực thuộc Bộ Đại học và
THCN, nay là Bộ GD và ĐT. Khoa Ngân hàng được thành lập cùng thời điểm thành lập trường
từ năm 1976. Tuy nhiên, thời điểm này khoa chưa phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng
viên của khoa là do Ngân hàng Nhà nước biệt phái sang để trực tiếp tham gia giảng dạy và đào
tạo. Đến đầu năm 1978, khi khóa sinh viên đầu tiên ra trường, do việc điều chỉnh quy mô của
các ngành đào tạo, trường đã sát nhập các khoa chuyên ngành để thành lập khoa Kế Tài Ngân
bao gồm 3 mảng đào tạo Kế toán, Tài chính và Ngân hàng. Trưởng Bộ môn Ngân hàng đầu tiên
là thầy Phạm Văn Năng.
Sau đó đến năm 1996, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định thành lập trường Đại học Kinh tế thuộc
đại học Quốc Gia TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Trường đại Học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại
học Tài chính - Kế toán TP.HCM và khoa Kinh tế của Trường đại học Tổng hợp TP. HCM.
Khoa Kế Tài Ngân lúc này được tách thành 3 khoa đào tạo bao gồm Khoa tài chính Doanh
nghiệp và Kinh doanh tiền tệ, Khoa Tài Chính Nhà nước và Khoa Kế toán. Trong đó, chuyên
ngành ngân hàng (hay còn gọi là chuyên ngành Kinh doanh tiền tệ lúc bấy giờ) thuộc khoa
TCDN và KDTT.
Đến ngày 15/10/2003, Khoa Ngân hàng cùng với khoa Tài chính Doanh Nghiệp được chính
thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ khoa Tài Chính Doanh Nghiêp và Kinh Doanh Tiền
Tệ. Trưởng khoa lúc bấy giờ là thầy Trần Hoàng Ngân.
Thời kỳ mới thành lập, khoa Ngân hàng chỉ có 15 giảng viên với 2 bộ môn (Kinh doanh tiền tệ
và Chứng khoán). Đến nay, đội ngũ giảng viên của khoa đã trưởng thành vượt bậc với tổng số
39 giảng viên trong đó có 06 PGS, 14 TS, 13 NGS và 06 ThS, trực thuộc 4 bộ môn (Kinh doanh
tiền tệ, Thị trường tài chính, Ngân hàng quốc tế và Quản trị ngân hàng). Giảng viên trong khoa
được đào tạo từ các trường đại học uy tín trên thế giới và ở Việt Nam. Khoa đào tạo với 2
chuyên ngành chính bậc đại học (chuyên ngành Ngân hàng và Chứng khoán); và bậc sau đại học
(chuyên ngành Ngân hàng, và chuyên ngành Công cụ và Thị trường Tài chính). Hiện nay, Số

lượng sinh viên đang theo học các khóa các hệ tại khoa là khoảng 2000, trong đó có hơn 1500
sinh viên hệ đại học, 400 học viên cao học và hơn 50 nghiên cứu sinh.
Trong suốt chặng đường 40 năm qua, tập thể giảng viên – viên chức và sinh viên khoa Ngân
hàng đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu để đạt được những thành tựu đáng kể, là đơn vị luôn đi
đầu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như thực hiện các chiến lược đổi mới do Ban
Giám Hiệu Nhà Trường đưa ra.
Con số trên 200 bài báo được công bố và đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và
quốc tế, đặc biệt là những bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín, xếp hạng (ISI, SCOPUS,
ABDC…) đã không ngừng tăng lên qua từng năm thể hiện nỗ lực vượt bậc của giảng viên –
viên chức khoa Ngân hàng nhằm đưa trường đại học Kinh tế trở thành trường đại học Định
hướng nghiên cứu theo mục tiêu chung của nhà trường.
Ngoài ra giảng viên khoa Ngân hàng cũng tham gia chủ nhiệm nhiều đề tài trọng điểm cấp bộ,
đề tài cấp bộ, đề tài cấp sở, cũng như phối hợp với các địa phương, các công ty, doanh nghiệp,
ngân hàng để thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng có giá trị khoa học và ý nghĩa thực
tiễn cao, thể hiện trách nhiệm của khoa và của nhà trường đối với sự nghiệp phát triển của đất
nước nói chung và của ngành ngân hàng – tài chính nói riêng. Khoa Ngân hàng cũng thường
xuyên, định kỳ tham gia và tổ chức các hội thảo khoa học, các chuỗi sinh hoạt khoa học với sự
tham gia của nhiều học giả, chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước. Trong bối cảnh hội nhập
quốc tế về giáo dục đại học như hiện nay, khoa Ngân hàng đang từng bước quốc tế hóa hoạt
động từ đào tạo, nghiên cứu khoa học đến quản trị đơn vị. Khoa Ngân hàng cũng là khoa đầu
tiên tại Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM thực hiện thành công kiểm định chương trình đào tạo
theo tiêu chuẩn AUN.
Tập thể Khoa Ngân hàng đã được tặng thưởng bằng khen của Bộ giáo dục & đào tạo, bằng khen
của UBND thành phố, bằng khen của Ngân hàng Nhà nước, giấy khen của Ủy ban chứng khoán
nhà nước và các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong nhiều năm liền kể từ khi thành lập
cho đến nay.
Hôm nay, trong không khí đầm ấm, thân thương này, tôi xin được thay mặt tập thể giảng viên
khoa Ngân hàng, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, các anh chị cựu sinh viên đã không ngại
đường xá xa xôi, cũng như vượt qua những trở ngại do tuổi tác, sức khỏe để tham dự ngày họp
mặt kỷ niệm 40 năm thành lập khoa và trường. Các thế hệ thầy cô đi trước, có người đã nghỉ
hưu, có người đã rời trường nhận những nhiệm vụ khác, nhưng những gắn bó của quý thầy cô
với trường, với khoa vẫn mãi không hao mòn theo năm tháng. Các anh chị cựu sinh viên ngày
nào rời xa mái trường UEH, tỏa đi khắp mọi miền đất nước để thực hiện những ước mơ, hoài
bão của mình, giờ đây là những người đã thành đạt ở nhiều cương vị, hôm nay có dịp về đây họp
mặt, gặp lại bạn cũ, trường xưa, ôn lại kỷ niệm thân thương, yêu dấu.
Để buổi họp mặt được đông đủ như hôm nay, đã có sự hỗ trợ từ phía Ban giám hiệu và sự chuẩn
bị chu đáo từ các thầy cô trong khoa Ngân hàng trong việc liên lạc cựu sinh viên các khóa, kết

nối những mối thân tình sau nhiều năm xa cách. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp rất lớn về cả
tinh thần lẫn vật chất từ các NHTM, công ty chứng khoán, cá nhân và anh chị cựu sinh viên,
những người luôn đồng hành cùng với khoa ngân hàng nói riêng và trường ĐH Kinh tế nói
chung trong suốt thời gian qua. Nhân dịp này chúng tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đối với
tấm chân tình của quý thầy cô, các quý vị khách mời, các anh chị cựu sinh viên có mặt trong
khán phòng ngày hôm nay.
Để đáp lại tấm chân tình trên tập thể giảng viên và sinh viên khoa Ngân hàng sẽ quyết tâm thực
hiện tốt các dự án nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện thành công chương trình tiên tiến, đẩy
mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng hàn lâm, nâng cao hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa
học và các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học của sinh viên …Khoa NH tiếp tục nỗ lực và
phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những khoa chủ đạo và vững mạnh của nhà trường, phấn
đấu thực hiện tốt các mục tiêu của nhà trường đã giao phó.
Chúc cho “ Buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập UEH” thành công tốt đẹp và kính chúc quý
khách mời, quý thầy cô và toàn thể các cựu sinh viên và bạn sinh viên tham dự nhiều sức khỏe,
hạnh phúc và thành công.
Trân trọng kính chào

