
                      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                           Lào Cai, ngày      tháng 7 năm 2022

Thư của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

gửi các thầy cô giáo và các em học sinh tham dự Đại hội Thể dục Thể thao
tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2022

Các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!

Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2022 với tổng số 1234 vận
động viên, đến từ 13 đoàn tham dự; trong đó, đoàn thể thao ngành Giáo dục với
sự góp mặt của 156 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thi đấu ở 15/16 môn

thể thao.

Tôi rất vui mừng khi nhận được kết quả của Đoàn thể thao Ngành Giáo

dục tham dự Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2022: Đạt 34 Huy
chương Vàng, 17 Huy chương Bạc, 24 Huy chương Đồng, xếp thứ Nhất toàn
đoàn. Đây là kết quả từ sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cá nhân; trên hết là thành

tích của sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần thể thao cao thượng của các thầy cô

và các em học sinh. 

Trong bối cảnh năm học 2021-2022 tiếp tục chịu những tác động của dịch
bệnh COVID-19, đây là kết quả rất đáng trân trọng; các thành viên của Đoàn đã

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được thành tích cao trong huấn luyện và thi
đấu. Tiêu biểu trong số đó là các thầy cô giáo và các em học sinh: Thầy Đinh
Văn Trường, thầy Nguyễn Quang Huy - giáo viên Trường THPT số 1 Văn
Bàn; cô Bùi Thị Thùy Dương - chuyên viên Sở GD&ĐT; thầy Vương Văn Vũ,
thầy Lý Văn Hoàng - giáo viên Trường THPT Chuyên; cô Trần Thị Thơm -
giáo viên Trường THPT số 3 Bảo Yên; cô Nguyễn Thị Nga - giáo viên Trường
PTDTNT THCS&THPT Bảo Yên; thầy Kiều Ngọc Sơn - giáo viên Trường
THPT số 1 Bảo Thắng; cô Trần Thị Lệ Hằng - giáo viên trường THPT số 1 Sa
Pa; thầy Thái Văn Dương - giáo viên trường THCS Kim Tân, TP. Lào Cai,…
Em Trần Quang Huy - học sinh Trường THPT Chuyên; em Nguyễn Đỗ Ánh
Mai - học sinh Trường THPT số 3 TP. Lào Cai; em Lò Thị Hiền, em Hoàng
Thu Hằng - học sinh trường THPT số 1 Văn Bàn; em Lý Thị Lan, em Đặng
Thị Hoài Thương, em Đào Thị Huyền, em Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em Vi
Thị Thanh Thủy - học viên Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Lào Cai,…

Kết quả này đã khẳng định, các thầy cô giáo và các em học sinh của tỉnh
Lào Cai không chỉ đạt thành tích cao ở các môn văn hóa, mà còn khẳng định
được bản lĩnh, tài năng trong lĩnh vực TDTT; khẳng định kết quả của phương
pháp dạy học theo hướng phát huy phẩm chất, năng lực học sinh; sự đổi mới căn
bản, toàn diện của giáo dục và đào tạo Lào Cai theo tinh thần Nghị quyết 29 của
Ban chấp hành Trung ương Đảng.





Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Sở GD&ĐT, tôi ghi nhận thành tích xuất
sắc của Đoàn vận động viên Ngành Giáo dục tham dự Đại hội TDTT tỉnh Lào

Cai lần thứ VII năm 2022; đồng thời, biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực vượt khó,

tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thầy cô giáo và các em học sinh trong
suốt quá trình tập luyện và thi đấu. 

Tôi tin tưởng rằng, công tác giáo dục thể chất và phong trào TDTT trong
trường học cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy - học các môn văn
hóa sẽ góp phần quan trọng trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Lào Cai; để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của
tỉnh Lào Cai tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững, góp phần quan trọng
trong thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào

tạo./.

GIÁM ĐỐC

Dương Bích Nguyệt
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