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                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi:  Cơ quan quản trị từ điển Wikipedia 

    

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là trường đại học công lập, trực 

thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng 

công nghệ và ứng dụng. Trường có bề dày truyền thống gần 60 năm, giữ vai trò là 

trường đại học nòng cốt trong sự phát triển hệ thống các trường sư phạm kỹ thuật 

trên toàn quốc; cung cấp chủ yếu lực lượng giáo viên dạy nghề và kỹ sư công nghệ 

có chất lượng cao cho cả nước, đặc biệt cho khu vực phía Nam. 

Những ngày qua, trên trang Wikipedia về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh1 có nhiều người dùng cập nhật một số nội dung mang thông 

tin nội bộ của Nhà trường và trích dẫn các thông tin báo chí phản ánh chưa khách 

quan, không phản ánh đúng về hoạt động của Nhà trường làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến uy tín của Nhà trường. 

Nay bằng công văn này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh trân trọng đề nghị cơ quan quản trị từ điển Wikipedia không đưa các thông tin 

nội bộ và phản ánh sai lệch thực tế hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường, 

kính đề nghị ban quản trị cho khôi phục hiện trạng bản cũ ngày 15/9/2021 về Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh 
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