
LỄ CHIA TAY NHÀ GIÁO TRỊNH CÔNG BẰNG VỀ NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ 

Ngày 8 tháng 10 năm 2022, trường THPT số 2 thành phố Lào Cai đã long trọng tổ 

chức “Lễ gặp mặt – chia tay nhà giáo Trịnh Công Bằng về nghỉ hưu theo chế độ”. Nhà giáo 

Trịnh Công Bằng nguyên là Bí thư chi bộ, nguyên Hiệu trưởng trường THPT số 2 thành phố 

Lào Cai trong nhiều năm. 

Trong 39 năm vừa trực tiếp tham gia giảng dạy môn Vật Lí, vừa giữ các chức vụ quản 

lí: TTCM tổ Vật lí, PHT nhà trưởng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Trịnh 

Công Bằng đã luôn phát huy khả năng, tâm huyết, tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh thân 

yêu, có nhiều đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lí nói riêng và 

chất lượng giáo dục nhà trường nói chung.  

Trong suốt quá trình công tác, để hoàn thành nhiệm vụ, thầy đã luôn trăn trở suy nghĩ, 

tự đặt ra và thực hiện theo những phương châm công tác cụ thể. Với thầy, giáo viên là một 

tấm gương không ngại khó, ngại khổ và cần làm tốt nhất với năng lực vốn có. Mỗi học sinh 

sẽ có một năng lực, một khát vọng riêng, giáo viên cần quan tâm để phát hiện, động viên để 

thắp lên những ước mơ và khát vọng cho học sinh. Và trong suốt hành trình làm người đơa 

đò, thầy đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh ưu tú cho tỉnh Lào Cai nói riêng và đất 

nước nói chung. Nhiều học sinh của thầy đã trở thành những thầy giáo, cô giáo tham gia 

giảng dạy ở các trường THPT trọng điểm, nhiều học sinh trở thành bác sĩ giỏi ở các bệnh 

viện trung ương và địa phương, trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cả nước.... Nhưng 

có lễ điều trân quý nhất với thầy là được học sinh, nhân dân, đồng nghiệp và bà con lối xóm 

tin yêu và tôn trọng.  

Có thể khẳng định, từ năm 1983 đến năm 2022, thầy đã có nhiều đóng góp quan trọng 

trong việc đẩy mạnh chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường và của ngành giáo dục tỉnh 

Lào Cai. Tại lễ gặp mặt, chia tay; nhà giáo Dương Bích Nguyệt – Tỉnh ủy viên, Giám đốc 

Sở GD&ĐT Lào Cai đã gửi lời tri ân tới nhà giáo Trịnh Công Bằng vì những đóng góp không 

mệt mỏi của thầy với sự nghiệp giáo dục tỉnh Lào Cai trong suốt 39 năm qua. Và hơn nữa, 

trong kí ức của đồng nghiệp và tập thể trường THPT số 2 thành phố Lào Cai, những hình 

ảnh của một người thầy với mái tóc bạc và những đóng góp của thầy sẽ luôn được trân trọng 

và lưu giữ lại mãi mãi. Thay mặt cho các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường; 

nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan – Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã gửi 

lời cảm ơn chân thành nhất đến nhà giáo Trịnh Công Bằng và kính chúc thầy sẽ luôn mạnh 

khỏe, luôn hạnh phúc bên gia đình thân yêu!  

(Hà Chi – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 

Sau đây, Tổ truyền thông xin được trích nguyên văn bài chia tay nhà giáo TRịnh Công 

Bằng của nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan – Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường. 

*** 

- Kính thưa nhà giáo Dương Bích Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào 

Cai! 

- Kính thưa nhà giáo Trịnh Công Bằng - Nguyên Bí thư chi bộ, nguyên Hiệu trưởng 

nhà trường! 

- Thưa toàn thể các đồng chí tham dự buổi lễ! 



Hôm nay trong không khí thân mật, ấm áp, nghĩa tình của buổi gặp mặt chia tay giữa 

tập thể CB, GV, NV trường THPT số 2 TP. Lào Cai với nhà giáo Trịnh Công Bằng - nguyên 

Bí thư chi bộ, nguyên Hiệu trưởng trường THPT số 2 TP. Lào Cai; cho phép tôi được thay 

mặt toàn thể các CBGV, nhân viên cùng hơn 900 học sinh trường THPT số 2 TP. Lào Cai 

gửi đến các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo TP. Lào Cai, nhà giáo Trịnh Công Bằng 

cùng các vị đại biểu, khách quý  lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! 

Thưa các các vị khách quý, các thầy cô giáo! 

Thành lập từ năm 1966, đến nay, trong hành trình gần 60 năm xây dựng và phát triển, 

tại ngôi trường THPT số 2 TP LC, lớp lớp các thế hệ nhà giáo ưu tú đã tiếp bước nhau viết 

lên truyền thống vẻ vang và đầy tự hào của nhà trường. Trong hành trình kết nối tri thức đó 

có dấu ấn kiên định của nhà giáo Trịnh Công Bằng – người thầy của chúng tôi! 

Trong buổi tri ân thầy hôm nay, tôi xin thay mặt các đồng chí CB, GV, NV nhà trường 

phát biểu cảm nghĩ, sự kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc về thầy! 

Câu chuyên đầu tiên hết thẩy chúng tôi đều ấn tượng sâu sắc không phải là những năm 

tháng thầy đã cống hiến cho giáo dục mà là chuyện về chiến tranh, chuyện của thời niên 

thiếu: 17 tuổi thầy cùng cha tham gia vào chiến tranh biên giới phía Bắc bảo vệ Tổ quốc 

tháng 2/1979, trận đánh không quên bên đồi thầy kể với chúng tôi tựa như câu chuyện cổ 

tích thời hiện đại,  rồi chứng kiến cảnh người cha hy sinh ngay trong trận đánh, nén nỗi đau 

tiếp tục chiến đấu, rồi thầy trở về là chỗ dựa cho cả gia đình gồm người mẹ và 4 em nhỏ. 

Qua câu chuyện đó, chúng tôi có thêm một bài học về lòng dũng cảm, sự hi sinh, và trách 

nhiệm về một tấm gương sống. 

Rồi cơ duyên đã đưa thầy đến với nghề trồng người. Vào ngành từ năm 1983, thầy 

chọn ngôi trường cấp 3 Cam đường, nay là trường THPT số 2 TP Lào Cai để sống và làm 

việc, thời đó -  21 tuổi – sức trẻ và nghị lực, bản lĩnh của người đã trải qua bao khó khăn 

trong cuộc sống có lẽ là điều đã khiến thầy bình tĩnh đón nhận mọi khó khăn thử thách của 

ngành giáo dục lúc bấy giờ. Và đến nay, đã qua 39 năm công tác là 39 năm gắn bó với ngôi 

trường này. Trong suốt quá trình công tác, trải qua nhiều vị trí khác nhau: là giáo viên, Tổ 

trưởng chuyên môn, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn rồi Hiệu trưởng, ở cương vị nào 

thầy đều lấy niềm đam mê để tạo nguồn cảm hứng trong mọi công việc.  

Ở cương vị giáo viên: Thầy là giáo viên nòng cột về chuyên môn tham gia bồi dưỡng 

học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Lào Cai  trong suốt thời gian dài cho tới khi trường Chuyên 

thành lập, thật tự hào khi trường  THPT số 2 TP. Lào Cai được ghi tên vào bảng vàng thành 

tích khi có học sinh đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn lí năm 2003 do thầy trực tiếp 

giảng dạy. 

Trong cương vị Hiệu trưởng,  có ai đó nói về nhà lãnh đạo có cái đầu lạnh và trái tim 

ấm áp thì chính là thầy của chúng tôi, chính vì thế, tôi chắc rằng rất nhiều thầy cô của chúng 

tôi sẽ rất nhớ thầy, cho dù nhiều năm nữa; thầy hội tụ đủ phẩm chất của nhà lãnh đạo:Chính 

trực, trí tuệ,  kiên định, đã nói là làm, quyết đoán, và đặc biệt là đức hy sinh: thầy luôn là 

người đến trường sớm nhất và rời trường muộn nhất, cứ thế trong suốt 25 năm làm lãnh đạo. 

Cho đến tháng 8/2022, thầy nói: tớ quyết định xin tổ chức cho nghỉ chữa bệnh trước khi nghỉ 

hưu, và cũng chính thức được nghỉ tháng phép đầu tiên sau ngần ấy năm làm lãnh đạo, nghe 

xong tôi cảm mình thật nhỏ bé trước thầy. 



Chúng tôi tự hàò là nhà giáo của  trường THPT số 2 TP. Lào Cai, và càng tự hào hơn 

khi trong đội ngũ đó có 1 nhà giáo, 1 thuyền trưởng mẫu mực là thầy. Thay mặt hội đồng sư 

phạm nhà trường, chúng tôi xin hứa với thầy sẽ đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi thử thách, 

tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của nhà trường, xây dựng nhà trường là điểm sáng 

của giáo dục Lào Cai; xin chúc thầy có năm tháng chính thức được nghỉ ngơi thật thanh thản 

bên gia đình thân thương, với những người bạn, với cỏ cây hoa lá thiên nhiên vốn đã rất đỗi 

thân thuộc của thầy! 

Cuối cùng tôi thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xin chân 

thành cảm ơn các quý vị Lãnh đạo, quí vị đại biểu đã  đến dự buổi gặp mặt, chia tay Nhà 

giáo Trịnh Công Bằng, sự hiện diện của quí vị thể hiện sự trân quý những cống hiến, hi sinh 

vì sự nghiệp giáo dục mà nhà giáo Trịnh Công Bằng của chúng tôi đã gắn bó suốt 39 năm 

cuộc đời. 

 Một lần nữa kính chúc quí vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc thầy giáo 

Trịnh Công Bằng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.  

Xin chân thành cám ơn ! 

 

 



 

 

 



 
 


