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DỰ HỌP MẶT KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  
TẠI CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ 

Tháng 11 lại về trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11, ngày mà cả xã hội với tấm lòng trân trọng, tôn vinh, ghi 

nhận công lao cao cả của các nhà giáo đối với xã hội. Hôm nay, xã nhà tổ chức 

kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), đây là dịp 

để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của 

đội ngũ nhà giáo Việt Nam đối với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo; qua đó để tăng 

thêm niềm vinh dự, tự hào niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng, và sự gắn bó giữa 

các thế hệ giáo dục. 

Sáng ngày 19/11/2022 lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam xã Hàm Trí tổ chức 4 đoàn để đi thăm và dự họp mặt kỷ niệm 40 năm 

ngày nhà giáo Việt Nam tại các trường Trung học Cơ sở Hàm Trí, Tiểu học 

Hàm Trí, tiểu học Lâm Giang và trường Mẫu Giáo Hàm Trí. Qua đó lãnh đạo 

địa phương đã gửi tới quý thầy giáo, cô giáo; cán bộ, công nhân viên chức đã và 

đang công tác trong ngành giáo dục xã lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; chúc các 

thầy giáo, cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 

cương vị công tác của mình, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp 

giáo dục xã nhà. 



Đ/c Huỳnh Thanh Hải – CT.UBND xã dự lễ kỷ niệm tại Trường Tiểu học Hàm Trí 

 

Đ/c Thông Văn Trinh – Phó BT Đảng ủy tặng hoa cho trường THCS Hàm Trí 

 



Đ/c Lê Thanh An – PCT.UBND xã tặng hoa cho trường Mẫu giáo Hàm Trí 

 

Đ/c Lê Quang Phúc – BT. Đảng ủy tặng hoa cho trường Tiểu học Lâm Giang 

Trong những năm qua sự nghiệp giáo dục của xã Hàm Trí có bước chuyển 

biến đáng kể và dành được một số thành tích đáng tự hào: 

Đội ngũ giáo viên luôn nhiệt tình, có trách nhiệm với học sinh với công 
việc được giao, tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Công tác chủ 
nhiệm lớp luôn quan tâm phối hợp kịp thời, luôn thân thiện, động viên và quan 
tâm giúp đỡ, thăm hỏi học sinh thường xuyên. Do làm tốt công tác tuyên truyền 
CMHS hiểu thêm về chương trình GDPT 2018 để cha mẹ học sinh phối hợp với 
nhà trường trong việc giáo dục học sinh theo hướng phát triển năng lực, phẩm 
chất. 

Nhà trường đã kịp thời động viên, khen thưởng các gương người tốt, việc 
tốt, các thành tích mà CB- GV- NV và học sinh đã đạt được trong các phong 
trào thi đua của đia phương, ngành và của trường phát động. 

Học sinh chăm ngoan, tự tin, chủ động trong việc học. Biết giúp đỡ bạn 
cùng tiến, phong trào đôi bạn học tập luôn được duy trì và nâng cao. Học sinh có 
năng lực xuất sắc đang tham gia hội thi Trạng nguyên Tiếng Việt và Đấu trường 
Vioedu do cấp trên tổ chức. 



Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng lớn mạnh, đã từng bước đáp ứng được 

nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt trong lĩnh vực Công nghệ 

thông tin phát triển nhanh, áp dụng có hiệu quả vào hoạt động dạy học và quản lí 

giáo dục. 

Tỷ lệ học sinh giỏi và chất lượng giáo dục xã năm sau cao hơn năm trước 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, 

quan hệ tốt với cộng đồng xã hội, được nhân dân và Phòng GDĐT đánh giá cao. 

Ngành đã biết khéo léo kết hợp việc  “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua và các cuộc vận động 

khác.  

Trước những yêu cầu đổi mới của xã hội đòi hỏi người thầy ngày càng 

nâng cao cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác nghĩa là phải chuẩn 

nghề nghiệp. Trên tinh thần đó, chính quyền địa phương cũng như toàn thể nhân 

dân trong xã mong muốn trong thời gian tới đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công 

nhân viên trong ngành giáo dục xã nhà tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện 

tốt một số nội dung sau đây: 

1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng số lượng, chất lượng học 

sinh giỏi các cấp, giáo viên giỏi các cấp. 

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, công nhân viên, có nhiều hình 

thức phù hợp giải pháp để bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên một 

cách toàn diện. 

3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, tăng cường kỉ cương nề nếp. Đẩy 

mạnh cuộc vận động hai không với 4 nội dung của Bộ GD&ĐT; tăng cường 

công tác thanh kiểm tra, không ngừng nâng cao hiệu lực quản lí đi đôi với việc 

phát huy dân chủ. Phải xây dựng môi trường giáo dục thực sự: “thầy ra thầy, trò 

ra trò; trường ra trường, lớp ra lớp” và thực hiện tốt lời Bác dạy: “ Dù khó 

khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt”./. 

                                                                          Xã Hàm Trí 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


