THƯ CHÚC MỪNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Kính gửi: Quý thầy giáo, cô giáo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động!
Truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của người Việt Nam đã có từ ngàn xưa và đến ngày
nay truyền thống đó vẫn được nhân dân cũng như các thế hệ học trò gìn giữ, phát huy và đã
trở thành đạo lý, là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta.
Kỷ niệm 39 năm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam năm nay đồng thời với một sự
kiện hết sức quan trọng, sự kiện đánh dấu 45 năm hình thành và phát triển Phân hiệu Trường
Đại học Thủy lợi. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Phân hiệu, tôi trân trọng
gửi Quý thầy cô và cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Phân hiệu lời
tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Kính thưa Quý thầy, cô!
Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho đời sống của chúng ta thay
đổi. Năm học 2020 - 2021 vừa qua, Nhà trường và Phân hiệu cũng chịu ảnh hưởng không
nhỏ bởi dịch bệnh. Thế nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức, chúng ta đã vượt qua
những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, giữ vững nề nếp, kỷ cương trường học
và chất lượng giáo dục trong từng môn học. Tôi rất trân trọng và ghi nhận những cố gắng đó
của tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Phân hiệu.
Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tôi cùng lãnh đạo Nhà trường không
thể trực tiếp chúc mừng và chung vui cùng Quý thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Vì vậy, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, Ban Giám đốc Phân hiệu, kính chúc Quý thầy, cô giáo
sẽ luôn luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề và truyền ngọn lửa nhiệt tình đó đến các thế hệ học
viên, sinh viên. Chúc các thầy cô một ngày lễ thật ý nghĩa và ấm áp.
Một lần nữa, xin kính chúc Quý thầy, cô và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động
của Phân hiệu sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc!
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