
LỜI BAN BIÊN TẬP 

Ban Biên tập Kỷ yếu “ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 55 NĂM XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” chân thành cảm ơn lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, 
các thầy cô giáo lão thành, các đồng nghiệp đã và đang công tác trong nhà trường, 
các nhân chứng, đã khuyến khích, cung cấp nhiều tư liệu, đọc bản thảo và đóng góp 
nhiều ý kiến để tài liệu ý nghĩa này hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành 
lập Trường (05/10/1962-05/10/2017).
Ban Biên tập cũng chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, sự giúp 
đỡ của đảng bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên, hội cựu chiến binh, các 
khoa, phòng, ban, trung tâm, viện… trong quá trình biên tập, cung cấp tài liệu.
Do thời gian và tư liệu có hạn, tài liệu này không tránh khỏi những thiếu sót và hạn 
chế. Rất mong, quý thầy cô giáo, cán bộ công chức, sinh viên các thế hệ của nhà 
trường đóng góp ý kiến và cung cấp thêm tư liệu để lần biên soạn kế tiếp được hoàn 
thiện hơn.
(Ý kiến đóng góp xin gởi về phòng Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
TP. Hồ Chí Minh, số 1 Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, TP.HCM)

The Editorial Board for the Yearbook of “HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY AND EDUCATION—55 YEARS OF BUILDING AND DEVELOPMENT” 
would like to extend our sincere gratitude to the former presidential boards, 
lecturers, colleagues and current ones for their encouragement and support 
(October 5th 1962 – October 5th 2017)   
The Editorial Board would also like to express our appreciation for the direction of 
the University management, assistance of the party committee, Trade Union, Youth 
Union, Student Association, Veterans Association, the many faculties, offices, 
centers, institutes, etc. during the compilation of this yearbook.
Due to constrained time and limited documents, errors and shortcomings in this 
yearbook are inevitable. We earnestly look forward to feedback and more material 
from the lecturers, staff, and students through the generations to better prepare for 
the next publication. (Please feel free to send your comment and suggestion to the 
Press and Media Office, HCMC University of Technology and Education, 1 Vo Van 
Ngan, Thu Duc, HCMC)  
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