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Kính gửi: Quý thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên Ngành Giáo dục
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - “Ngày ý nghĩa của nghề giáo” năm
nay khác hẳn với những năm qua. Bởi thời gian này, cả nước vừa trải qua giai đoạn
hết sức khó khăn, đặc biệt là sự mất mát do đại dịch COVID-19 gây ra. Chúng ta
đang từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để
trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.
Dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng năm học 2020-2021, Ngành Giáo
dục tỉnh Bình Dương đã đạt được một số kết quả quan trọng, có tính chất nền tảng
trên chặng đường đổi mới căn bản, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW
của Đảng. Với tất cả tình cảm của mình, tôi xin được ghi nhận và trân trọng cám ơn
sự cống hiến không mệt mỏi của quý thầy cô không chỉ trong giảng dạy mà cả đóng
góp cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua. Thầy cô đã trở thành một tấm
gương sáng cho bao thế hệ học trò trước những thách thức không nhỏ đã đặt ra
cho Ngành Giáo dục chúng ta.
Bao đời nay, nghề giáo luôn được xem là nghề cao cả, được xã hội trân quý.
Chính sự tin yêu, kỳ vọng đó đã thôi thúc mỗi giáo viên không ngừng rèn luyện, phấn
đấu trong quá trình công tác. Mỗi thầy cô là một “người lái đò thầm lặng”, mang
tâm huyết để dạy dỗ các thế hệ học trò đi đến “bến bờ vinh quang của tri thức”.
Vì lý do đó, dẫu có khó khăn, cực nhọc, bao thế hệ nhà giáo vẫn “vững tay chèo”
trước bao con sóng cả, trọn lòng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Đặc biệt,
truyền thống ấy càng được hun đúc khi mỗi thầy cô luôn nỗ lực duy trì và phát huy
thành quả giáo dục trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại
địa phương.

Là thế hệ nối tiếp thực hiện sứ mệnh phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Bình Dương, từ tận đáy lòng, tôi luôn hiểu, chia sẻ và đồng cảm với những khó
khăn mà toàn Ngành đang phải cố gắng vượt qua. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11, thay mặt Ngành Giáo dục, tôi thân ái gửi lời chúc mừng đến quý nhà giáo
các thế hệ và quý đồng nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương.
Kính chúc quý thầy cô luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Tôi tin tưởng với
ý chí, niềm tin và quyết tâm trên tinh thần “Tận tâm - Chung sức - Đồng lòng” của
tập thể đội ngũ nhà giáo, sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và
giữ vững những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022 và trong giai đoạn
tiếp theo.
Dẫu còn không ít khó khăn, áp lực đối với mỗi thầy cô giáo, dẫu nhiệm vụ đổi
mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo còn nhiều thách thức, đòi hỏi toàn
ngành phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng tôi tin mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý
giáo dục sẽ giữ mãi nhiệt huyết, đam mê với nghề, vì sự nghiệp “trồng người” cao cả
này. Bởi những chuyến đò chỉ hướng về bến đỗ, thầy cô dẫu có lúc mệt mỏi nhưng vì
sự thành công của học trò mà không ngừng nỗ lực. Đó là giá trị nhân văn, là mục
đích cao cả của nghề giáo chúng ta.
Xin dành sự yêu thương, trân quý này gửi đến quý thầy cô nhân kỷ niệm
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021./.
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