Kính thưa :
- Thạc sỹ Nguyên Hồng Soa Trưởng phòng HCTH,
- TS Thiều Đình Phong, Phó Viện trưởng Viên SP Tự nhiên ĐH Vinh
- Các thầy cô giáo , các anh các chị cưu SV Khoa Toán và HS Chuyên Toán
ĐHV
Thể theo nguyện vọng của rất đông cựu CB GV SV Khoa Toán và HS Chuyên
Toán thuộc các thế hệ đang sống ở HN và các vùng lân cận, hôm nay chúng ta tụ
hội về đây, gặp mặt kỉ niệm 60 năm thành lập Khoa Toán trường ĐHSP Vinh mà
nay là trường ĐH Vinh. Trong không khí xúc động này cho phép tôi TM ban Tổ
chức, kính chúc các Cô giáo, Thầy giáo, các anh chị em vui khỏe hạnh phúc, chúc
cho tình cảm thầy trò, đồng nhiệp, bạn bè mãi mãi gắn bó, chúc cho Ngành toán
và Trường ĐH Vinh phát triển vững bền trong sự tiếp nối ngoạn mục truyền
thống mà bao thế hệ thầy trò đã dày công vun đắp.
Kính thưa các Thầy giáo, Cô giáo, các anh chị em HS SV qua các thế hệ,
Khoa toán ĐH Vinh được thành lập Năm 1959, là tiền thân của một số đơn vị
trong Nhà Trường. Năm học đầu tiên, 1959-1960, chỉ có 6 Thầy giáo và 77 SV
khóa 1, đến nay, sau 60 năm đã tuyển sinh 60 khóa ĐT ĐH, 27 khóa ĐT Thạc sỹ
và NCS. Hàng chục ngàn người đã được học hành chung sống, trải qua nhiều khó
khăn, gian khổ nhưng đầy ắp những kỉ niệm thân thương. Trong vô vàn những kỉ
niệm không bao giờ phai mờ, đọng lại, đeo bám chúng ta suốt cuộc đời đó chính
là tình cảm thầy trò, bạn bè và dấu ấn nghề nghiệp mà các thầy cô giáo và nhà
trường đã truyền lại cho mỗi chúng ta. Trong không gian ấm cúng và đầy ắp tình
cảm của đại gia đình Khoa Toán ĐH Vinh, chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến
Khoa và đến Nhà Trường, đến GS Nguyễn Thúc Hào cùng các thầy cô giáo qua
các thế hệ. Chúng ta mãi tự hào về Trường Vinh, về những thầy giáo và cả rất
nhiều HS SV - những nhân cách lớn, tận tâm đến cùng cho sự nghiệp trồng người,
vun đắp nên những tấm lòng để vững tin đi vào cuộc sống, vượt qua thách thức
và các va đập của cuộc đời. Chúng ta thật bùi ngùi khi những năm tháng qua đi,
nhiều thầy giáo quá đỗi kính trọng, đồng nghiệp gần gũi thân thiết mà mới ngày
nào còn gặp gỡ , trò chuyện, còn cùng chung vui với chúng ta, nay đã đi xa, gần
đây nhất là Thầy Kiều Huy Luân – một nhà giáo mẫu mực cũng đã vĩnh biệt
chúng ta. Cựu cán bộ, giảng viên, HS, SV khoa toán ĐH Vinh có mặt hôm nay
xin gửi tới các thầy, các anh chị những nén tâm nhang, cầu mong các Thầy kính
yêu, các anh chị siêu thoát nơi miền cực lạc.
Kính thưa quý vị

Gặp nhau tay băt mặt mừng, phấn khích, rôm rã nói cười không bao giờ hết
chuyện. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc. Vui vì tình cảm thầy trò, bạn bè, đồng
nghiệp dành cho nhau không bao giờ vơi cạn, hạnh phúc vì sau những năm tháng
là CB GV HS SV khoa Toán trường Vinh, mỗi người đã đó những thành công
với các cách và những biểu hiện khác nhau: Thành công vì đã có bao thế hệ học
trò trưởng thành giỏi giang, hạnh phúc vì có gia đình yên ấm con cái ngoan hiền,
vui sướng vì có những đóng góp có ý nghĩa trong sự nghiệp khoa học, sự nghiệp
GD và cuộc đời, đó là những niềm vui, sự hạnh phúc bản chất nhất mà người đời
có được. Xin phép được chia sẻ, được chúc mừng các thầy cô giáo, các anh các
chị và các bạn.
Kính thưa các thầy, các cô, đồng nghiệp và bạn bè
Năm 1959 Khoa Toán trường ĐH SP Vinh ra đời, trải qua được ít năm thanh bình
ấm cúng trong sự đơn sơ, đất nước lại trải qua chiến tranh. Khoa và Nhà trường
sơ tán qua hai tỉnh Nghệ an và Thanh hóa. Dù gian khổ, ác liệt, thầy trò vấn miệt
mài giảng dạy, say mê học tập nhiên cứu, vẫn ca vẫn hát, vẫn bóng ban thơ phú,
và đáng nhớ nhất là từ nơi sơ tán, hàng ngàn thầy giáo và SV của trường ta đã
nhập ngũ kháng chiến. Trong số đó, có hàng trăm người ra đi mà không còn trở
lại, xin thành kính gửi tới các anh tình cảm thương nhớ khôn nguôi, xin được chia
sẻ với các anh, ngôi trường, các thầy cô giáo và bạn bè đồng môn của chúng ta
thật đáng tự hào, hàng chục ngàn giáo viên do trường ĐHSP Vinh đào tạo đã tỏa
đi mọi miền của đất nước, giáo viên do Khoa toán Trường ĐHSP Vinh đào luyện
đã khẳng định được thương hiệu ấn tượng từ Bắc chí Nam. Trường ĐH của chúng
ta hôm nay không còn là những cái lán tranh tre nứa lá nấp sau lũy tre của các
bản làng, mà đã đàng hoàng to dẹp hơn nhiều lần, vượt xa trí tưởng tượng lãng
mạn nhất của chúng mính thủa đó.
Kính thưa các thầy cô giáo, các anh các chị và các bạn
Kỉ niệm, ký ức hun đúc nên tình cảm, kỉ niệm có nhiều và một phần đã thuộc về
quá khứ, nhưng ơn thầy tình bạn nghĩa trường thì mãi mãi còn đây. Trường ĐHSP
Vinh nhiều năm nay đã trở thành trường ĐH đa ngành, Khoa Toán bây giờ đã cấu
thành Viện SP Tự nhiên. Chúng ta, những người xa trường, vui mừng và hy vọng
ở xu thế lớn mạnh và sự khẳng định vị thế của nhà Trường. Hôm nay chúng ta
gặp mặt hướng tới kỉ niệm ngày truyền thống của một cơ sở đại học- niềm tự hào
của chúng ta. Chúng ta, vui mừng và hy vọng. Hy vọng trường ĐH Vinh mãi mãi
giữ trọn ý niệm về ĐH, ĐH Vinh đa ngành là nơi bảo đảm sự thống nhất luôn
mới mẻ của các khoa học và tình người, Giáo dục ở Viện Sư phạm ĐH Vinh là
nơi luôn bảo đảm sự thống nhất mới mẻ của các giá trị nhân văn cốt lõi nhất. Sự
đàng hoàng của ngôi trường, sự tăng trưởng về quy mô, sự hiện diện của nhiều
ngành đào tạo là niềm vui của tất cả các thế hệ. Nhưng bên cạnh, đó niềm vui

của chúng ta- những người con xa trường, còn thêm sự lắng đọng xen lẫn sự tự
hào về thương hiệu và đẳng cấp nằm ở các chi tiết, tình tiết kĩ lưỡng về con người
và nghề nghiệp mà các thầy cô giáo Trường Vinh truyền lại, thấm đẫm qua các
thế hệ.
Tất cả chúng ta, những người đã từng gắn bó với Khoa Toán với Trường ĐH
Vinh thân yêu xin gửi gắm tâm nguyện ‘Ngành Toán và Trường ĐH Vinh kiên
cường phát triển chất lượng, bền vững và lớn mạnh’.
Trân trọng cám ơn sự có mặt cuả các thầy cô giáo, của các cựu SV và HS
Chuyên Toán ĐH Vinh qua các thế hệ, cám ơn sự hiện diện của Thạc sỹ Nguyễn
Hồng Soa Trưởng phòng HCTH , TS Thiều Đình Phong Phó Viện trưởng Viện
SP Tự nhiên ĐH Vinh. Kính chúc các thầy cô giáo, các anh chị em sức khỏe vầ
hạnh phúc.
Hẹn gặp mặt trong ngày hội Khoa và còn sẽ có nhiều dịp gặp mặt tình cảm, ấm
cúng và nhiều ý nghĩa.
Trân trọng cám ơn.

