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THƯ CẢM ƠN

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2022), ngành

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã nhận được sự quan tâm sâu sắc và tình cảm quý

báu của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Lào Cai; các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang của

tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các

huyện, thị xã, thành phố; Đảng ủy, UBND các xã, phường, thị trấn; phụ huynh, học

sinh và nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã đến dự Lễ Kỷ niệm, chúc

mừng và tặng hoa các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Thay mặt

ngành GD&ĐT và toàn thể nhà giáo tỉnh Lào Cai, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh

đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; các cơ quan, đơn

vị, các tổ chức, cá nhân, cha mẹ học sinh lời cảm ơn chân thành và sâu sắc về

những sự quan tâm, chỉ đạo định hướng, cả ở tầm chiến lược và cả những việc thiết

thực cụ thể đã và đang được tỉnh quyết định; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan,

đơn vị; sự ủng hộ, đồng thuận của cha mẹ học sinh và nhân dân đối với ngành

GD&ĐT Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao

và khát vọng lớn. Giáo dục và Đào tạo vinh dự được Đảng và Nhà nước coi là quốc

sách hàng đầu, là động lực và nền tảng để phát triển đất nước. Để thực hiện sứ

mệnh và trọng trách vinh quang đó ngành GD&ĐT đang nỗ lực triển khai thực hiện

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trọng tâm là thực hiện đổi mới Chương trình

giáo dục phổ thông 2018. Nhằm bồi đắp cho các học sinh của Lào Cai vừa giữ

được bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng hội nhập quốc tế, là những công dân toàn cầu

tốt, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của tỉnh, của đất nước. Đây là vinh dự

nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với ngành GD&ĐT, với các nhà giáo của tỉnh.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, của Bộ GD&ĐT; sự hỗ trợ,

động viên và đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; sự ủng hộ, đồng

thuận của nhân dân; sự đam mê, khát vọng học tập của học trò sẽ là động lực lớn để

các nhà giáo Lào Cai tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, sáng tạo, gắn

bó, tâm huyết với nghề để thực hiện sứ mệnh và trọng trách vinh quang mà Đảng,

Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trân trọng cảm ơn!
                                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                                                        Dương Bích Nguyệt
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