
LỄ KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2020) 

TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 

                                                                              (Khúc Thị Hà – Ban TS – TT) 

Từ ngàn xưa, nhân dân ta đã có câu: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" nghĩa là "Một chữ 

cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" để nói lên truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của 

người Việt Nam. Ngày 20/11 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân tôn vinh các thầy 

giáo, cô giáo đang mang trên vai sứ mệnh “trồng người”. 
Vì vậy, khi tháng Mười Một về, tất cả các thế hệ học sinh lại bồi hồi nhớ về các thầy 

cô giáo với một lòng biết ơn sâu sắc. Tất cả các trường học, các học sinh trên cả nước đều 

ra sức thi đua dạy tốt, học tốt để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Hôm nay, hoà chung với không khí tưng bừng, phấn khởi của ngành giáo dục trong 

cả nước kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

long trọng tổ chức lễ mít tinh kỉ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 

20.11.2020). 

Về dự buổi lễ, nhà trường rất vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu, khách quý 

của Thị ủy- HĐND - UBND thị xã Mỹ Hào và các đoàn đại biểu Phường Nhân Hòa, Dị Sử 

... Cùng với đó là đại diện Ban phụ huynh trường, Ban phụ huynh các lớp. Ngoài ra còn có 

đông đủ các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của nhà trường.  

 Ngày Nhà giáo Việt Nam không chỉ là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ tấm lòng với 

thầy cô của lớp mình, mà còn là sự kiện đặc biệt trong năm giúp các lớp có thể thể hiện 

được tài năng văn nghệ và hội họa của mình. Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam của các em học sinh trong nhà trường đã đem đến bầu không khí vui tươi, 

náo nức.  

 

 



 

 

 
Sau phần văn nghệ chào mừng với những tiết mục vô cùng đặc sắc, thầy Nguyễn 

Văn Hải – Trợ lý CT HĐT lên tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách quý cùng các 

cựu học sinh đã đến chung vui cùng nhà trường. 



 

 

 



 

 
 

Hòa chung với khí thế của cả nước chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Trong 

không khí vui mừng phấn khởi chào mừng 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam, NGƯT 

Nguyễn Văn Tuynh – Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. 



 
Tiếp theo chương trình cô Phạm Thị Huyền – Trợ lý Hiệu trưởng lên tổng kết, đánh 

giá kết quả thi đua đợt 20/11. Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 nhà trường đã 

có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi. Trong đợt thi đua này đã có nhiều cán bộ, giáo viên và 

học sinh nhà trường được tuyên dương khen thưởng. Đó là những món quà quý giá chào 

mừng ngày nhà giáo Việt Nam.  

 

 
GV khối THPT đạt giải trong đợt thao giảng 



 
GV khối Tiểu học đạt giải trong đợt thao giảng 

 
                                            Giải nhất Hội khỏe Phù Đổng – bóng đá nữ 

 
Các lớp đạt giải trong cuộc thi làm video tri ân thầy cô 



 
Các lớp đạt giải cuộc thi bóng đá nam khối THPT 

 
Các lớp dẫn đầu thi đua chào mừng ngày 20/11 

Tiếp theo chương trình, Ban đại diện cha mẹ học sinh lên phát biểu chúc mừng nhân 

ngày nhà giáo Việt Nam. Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ, kết hợp với 

nhà trường để giáo dục học sinh, giúp đỡ động viên quý thầy cô giáo, góp phần xã hội hoá 

giáo dục.  

 



Bên cạnh đó, trong buổi lễ để bày tỏ tấm lòng kính mến của mình với các thầy cô, 
thay lời tri ân của các thế hệ học sinh toàn trường, em Đặng Thị Tường Vy – Chi đoàn 12C 
lên đại diện cho học sinh trong toàn trường phát biểu những suy nghĩ, tình cảm của mình 
dành tặng các thầy, cô giáo.  

 
Khép lại chương trình là phần tri ân các thầy cô. Đại diện phụ huynh và học sinh các 

lớp lên tặng hoa các thầy cô giáo. 

 

 



Chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đã thành công tốt 

đẹp. Một lần nữa thay mặt nhà trường xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu đã đến dự 

lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe gia đình 

hạnh phúc. Chúc các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh hạnh phúc, tràn đầy niềm 

vui, phấn khởi tiếp tục thi đua dạy tốt – học tốt. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2020 – 2021. 

 


