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TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỌP MẶT KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
PHAN THỊ KIM ANH
Nhằm tôn vinh giá trị
truyền thống của nghề giáo
cũng như tỏ lòng tri ân công
lao của những người đã
đóng góp cho sự nghiệp
giáo dục chung, sáng ngày
18-11-2016, Trường Cán
bộ quản lý giáo dục Thành
phố Hồ Chí Minh đã long
trọng tổ chức buổi họp mặt
truyền thống kỷ niệm 34
năm ngày Nhà giáo Việt
Nam
(20/11/1982
–
Đại biểu tham dự buổi họp mặt
Ảnh: Hoàng Thái
20/11/2016).
Buổi họp mặt hân hạnh đón tiếp sự hiện
đoạn mới. Bài phát biểu đã nhấn mạnh Ngày
diện của các đồng chí lãnh đạo: ThS Lê Thị
Nhà Giáo Việt Nam hàng năm trở thành một
Thanh Tâm (Phó Hiệu trưởng phụ trách
ngày hội văn hoá tinh thần mang ý nghĩa
Trường), ThS Nguyễn Hồng Liêu (Phó Hiệu
nhân văn sâu sắc, là ngày chúng ta đón
trưởng), ThS Phan Minh Phụng (Phó Hiệu
nhận nguồn tình cảm tốt đẹp của xã hội đối
trưởng); lãnh đạo các phòng, khoa chuyên
với nhà trường và tập thể các thầy cô giáo.
môn của trường. Nhà trường cũng vui mừng
Chương trình họp mặt đã nhận được
đón tiếp PGS.TS Nguyễn Xuân Tế (Nguyên
những chia sẻ, cảm nghĩ về sự phát triển,
Hiệu trưởng nhà trường) và một số giảng
đổi mới đi lên của nhà trường. Có thể nói các
viên đã nghỉ hưu cùng toàn thể cán bộ giảng
chương trình đào tạo của nhà trường đã đáp
viên, nhân viên, cán bộ viên chức đã nghỉ
ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đa dạng
hưu đến tham dự. Đông đảo Thầy Cô, nhà
của người học, cung cấp nguồn nhân lực
khoa học từng giảng dạy, nghiên cứu và có
quản lý chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu
đóng góp cho sự phát triển của nhà trường
của ngành giáo dục.
cũng góp mặt trong buổi lễ.
Khép lại buổi họp mặt đầy ý nghĩa nhân
Trong buổi lễ kỷ niệm và họp mặt, đại
văn, trong không khí xúc động, các thế hệ
diện ban lãnh đạo nhà trường đã phát biểu
giảng viên – công nhân viên nhà trường đều
chào mừng quý Thầy Cô trở về thăm trường
mong mỏi mỗi người cùng nỗ lực, cống hiến
trong ngày ý nghĩa này, đồng thời đã thông
để góp phần vào chất lượng, góp phần vào
tin tình hình phát triển của nhà trường, bày
sự phát triển Thành phố nói chung và trường
tỏ mong muốn tiếp nhận những ý kiến đóng
Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí
góp của các Thầy Cô nhằm tiếp tục xây
Minh nói riêng.
dựng và phát triển nhà trường trong giai
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