
LỄ KỶ NIỆM  

38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (20/11/1982-

20/11/2020) VÀ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT 

CHUẨN QUỐC GIA (2020-2025) 

 

Trong không khí tưng bừng của Ngành Giáo dục trong cả nước đang tích cực thi đua lập 

nhiều thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Hòa chung không khí đó niềm 

vui của thầy và trò trường PTDTNT THCS và THPT Huyện Cư Jút long trọng tổ chức lễ kỷ 

niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) và đón nhận bằng công 

nhận trường đạt chuẩn quốc gia.  

Về dự buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo: 

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo: 

1. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

2. Thầy Lưu Đình Tín, Phó phòng giáo dục trung học - Quản lý chất lượng;  

3. Thầy Lê Văn Quang, Chuyên viên thanh tra Sở Giáo Dục Đào Tạo;  

Về phía Huyện Cư Jút: 

1. Ông Nghiêm Hồng Quang, Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; 

2. Ông Đậu Đình Thái, UVBTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy; 

3. Ông Nguyễn Kim Đức, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy; 

4. Ông Hoàng Văn Tám, UVBTV,  Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm 

Chính trị huyện Cư Jút;  

5. Cùng các đồng chí các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện: 

Công an, Quân sự, Tòa án, Viện kiểm sát, Phòng Tài Chính-Kế hoạch, Phòng 

GD&ĐT, Phòng dân tộc, Trung tâm y tế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Bảo 

Minh, Ngân hàng NN&PTNT … 

6. Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND thị trấn Eatling, huyện Cư Jut; 

7. Lãnh đạo các đơn trường học trong tỉnh: THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, THPT 

Đăk Song, THPT Phan Bội Châu, THPT Phan Chu Trinh, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

THPT Phạm Văn Đồng, THPT Trường Chinh, THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Lê 

Duẩn,  TTGDTX, Ngoại ngữ - Tin học tỉnh, TTGDNN-GDTX huyện Cư Jút và trường 

Tiểu học Trần Phú, Trường Mẫu giáo Eatling. 

8. Các đồng chí: Nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và  Nhân viên nhà trường 

qua các thời kỳ; 

9. Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và các lớp; 

10. Cùng 34 cán bộ, giáo viên nhân viên và 206 em học sinh; 

NỘI DUNG BUỔI LỄ 

I. Văn nghệ chào mừng:  



Mở đầu là các tiết mục Văn nghệ của học sinh các lớp chúc mừng lễ kỷ niệm 38 NĂM 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. 

II.  Thầy  Vương Xuân Trung, Hiệu trưởng nhà trường Đọc diễn văn kỷ niệm 38 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) và báo cáo quá trình xây 

dựng trường đạt Chuẩn Quốc Gia năm 2020 

Trường  Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Cư Jút được thành lập theo Quyết định số 

3775/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh Đăk Lắk và được đổi tên 

thành trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jut, theo Quyết định 382/QĐ-UBND, 

ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Đăk Nông.  

Khi mới thành lập nhà trường chỉ có 05 người do thầy Trần Văn Kiểu, Hiệu trưởng và 

cô Huỳnh Thị Tồn Sa - kế toán và 03 nhân viên phục vụ, bảo vệ. 

Năm học 2004-2005: Nhà trường bắt đầu tuyển sinh lớp 6 với 26 học sinh và 19 cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, khi đó thầy Y Quang Bkrông được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng. 

Đến năm học 2007-2008: Nhà trường có đủ 04 lớp từ lớp 6 đến lớp 9 với 127 học sinh 

và 27 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong năm học này thầy Y Quang Bkrông PHT chuyển 

công tác lên tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm thầy Y Noel Knul, 

Phó hiệu trưởng từ tháng 11/2007. 

Năm học 2013-2014: thầy Lê Tâm được bổ nhiệm phó Hiệu trưởng, đến tháng 3/2014 

thầy Trần Văn Kiểu, Hiệu trưởng chuyển công tác đến TTGDTX huyện và Sở Giáo dục bổ 

nhiệm thầy Vương Xuân Trung làm Hiệu trưởng nhà trường từ đó đến nay. 

Năm học 2015-2016: Trường bắt đầu tuyển sinh lớp 10 và nhà trường có 31 cán bộ, 

giáo viên, nhân viên.  

Từ năm học 2017-2018: Nhà trường mới có đầy đủ 07 lớp ở hai cấp học THCS và 

THPT với 210 học sinh và 34 cán bộ, giáo viên nhân viên. Bắt đầu từ năm học này nhà 

trường mới đủ cơ cấu tổ chức và điều kiện để tiến hành tự đánh giá, lên kế hoạch đăng kí 

đánh giá ngoài để công nhận chuẩn Quốc gia. 

Như vậy kể từ năm học 2015-2016: Khi bắt đầu tuyển sinh lớp 10, Nhà trường đã chủ 

động lên kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 và tiến hành các giải pháp phù 

hợp với điều kiện của nhà trường về cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc biệt các giải pháp nâng 

cao chất lượng giáo dục hai mặt của học sinh đảm bảo theo quy định. Cụ thể: 

Về nhân sự: Nhà trường tham mưu với Giám đốc Sở GD&ĐT tăng cường giáo viên  

dạy THPT, lên kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn đến năm 

học 2017-2018 toàn trường có 100% giáo viên từ Đại học trở lên, trong đó CBQL 100% là 

thạc sỹ. Tuy nhiên trong giai đoạn này nhà trường cũng có nhiều thay đổi về Cán bộ quản lý: 

tháng 10/2017 luân chuyển Phó hiệu trưởng giữa thầy Noel và Cô Dung, tháng 7/2019: Thầy 

Tâm xin chuyển công tác về làm việc tại địa phương, đến tháng 02/2020: Sở Giáo dục và 



Đào tạo luân chuyển thầy Yến PHT THPT Phan Chu Trinh về công tác tại trường, vì vậy nhà 

trường với đủ điều kiện về cơ cấu tổ chức để đăng kí đánh giá ngoài. 

Về cơ sở vật chất: Khi mới thành lập nhà trường chỉ có 01 dãy nhà nội trú với 14 

phòng chưa có phòng học và phòng làm việc, nhà đa năng. Tới năm 2007 đến 2011: nhà 

trường mới có dãy phòng học và phòng làm việc, nhà đa năng. Giai đoạn từ 2015 đến năm 

2020: Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư xây dựng 03 phòng học và 12 phòng 

nội trú bậc THPT; sơn sửa - cải tạo và nâng cấp nhà ăn, khu nội trú và phòng học, phòng làm 

việc, thiết bị dạy học…với tổng số tiền gần 08 tỷ đồng; Lãnh đạo địa phương hết sức quan 

tâm đến việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Trong thời gian từ 2015 đến 

2020 đã đầu tư xây dựng hệ thống tường rào bao quanh, hệ thống bồn hoa, sơn sửa nhà đa 

năng, nâng cấp và đổ bê tông sân trường, làm hệ thống giếng khoan và tiếp tục hỗ trợ kinh 

phí để sơn sửa hàng rào và xây mới cổng trường với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Nhà 

trường cũng rất vinh dự được dự án phát triển giáo dục giai đoạn 2-Bộ Giáo dục và Đào tạo 

cấp một số thiết bị dạy học theo chuong trình Giáo dục STEM và chương trình GDPT mới 

với tổng kinh phí trên 01 tỷ đồng. Bên cạnh đó nhà trường được cha mẹ học sinh, các mạnh 

thường quân, các cơ quan doanh nghiệp tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất để xây dựng trường 

ngày càng khang trang hơn đáp ứng yêu cầu dạy học và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc 

Gia. 

Về chất lượng giáo dục: Nhà trường luôn có kế hoạch giáo dục bám sát các văn bản 

hướng dẫn của các cấp và chất lượng giáo dục của nhà trường luôn đảm bảo theo quy định 

trường chuẩn. Trong giai đoạn 2015-2020 nhà trường có trên 68% học sinh khá giỏi và trên 

95% học sinh có hạnh kiểm tốt–khá, không có học sinh bỏ học và ở lại lớp. Tỷ lệ tốt nghiệp 

THPT và xét TN THCS hàng năm đều đạt 100%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà 

trường được duy trì và luôn nằm trong top 03 đơn đầu các trường dân tộc nội trú trong tỉnh 

về học sinh giỏi văn hóa, học sinh giỏi olimpic và có học sinh đạt giải ba về khoa học kỹ 

thuật cấp tỉnh. 

Về công tác thi đua –khen thưởng giai đoạn 2015-2020: Trong 05 năm liên tiếp từ 

năm học 2015-2016 đến 2019-2020 nhà trường đều được công nhận Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ và vinh dự được tặng 02 cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, 01 bằng khen của Bộ 

trưởng -Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhà trường  được 

Giám đốc Sở giáo dục tặng Giấy khen là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 

giai đoạn 2015-2020. 

Đối với cá nhân: Hàng năm nhà trường đều đạt 80% cán bộ-giáo viên và nhân viên đạt 

lao động tiên tiến, từ 03 đến 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và 02 cá nhân 

được Bộ GDĐTvà UBND tỉnh tặng bằng khen. Phong trào viết sáng kiến và nghiên cứu khoa 

học trong nhà trường được triển khai và đạt kết quả cao, hàng năm có từ 4 đến 6 sáng kiến 

cấp cơ sở, từ 2 đến 3 sáng kiến cấp tỉnh. 



Về công tác đoàn thể: Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, trong giai đoạn 2015-2020 các tổ 

chức đoàn thể trong nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2019-2020: 

Công đoàn nhà trường và đồng chí chủ tịch được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen; 

Đoàn thanh niên CSHCM nhà trường được Ban thường vụ tỉnh đoàn tặng bằng khen cho tập 

thể và cá nhân đồng chí bí thư; Đội thiếu niên tiền phong HCM và đồng chí Tổng phụ trách 

được tặng Giấy khen của Hội đồng đội tỉnh Đăk Nông. 

Về công tác phối hợp: Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh 

trong công tác giáo dục học sinh; Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong công tác bảo 

đảm an ninh trật tự; Phối hợp Huyện đoàn cùng với Công an huyện trong việc giáo dục về an 

toàn giao thông và các tệ an xã hội, Giáo dục giới tính và bình đẳng giới, kỹ năng sống cho 

học sinh; Phối hợp với trung tâm y tế trong công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh 

và tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; Phối hợp với chính quyền địa phương 

trong các hoạt động phong trào, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ quan văn hóa và đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn trường học… 

Như vậy , trong quá trình xây dựng nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo 

tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở Giáo dục và 

Đào tạo và các phòng ban chuyên môn; của Huyện Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

huyện Cư Jut. Sự phối hợp và hỗ trợ các cơ quan đơn vị trên địa bàn như: Công an huyện, 

huyện đội, huyện đoàn, trung tâm y tế, đảng ủy và ủy ban nhân dân thị trấn…Đặc biệt là sự 

đồng thuận, phối kết hợp chặt chẽ giữa cha mẹ học sinh và nhà trường, sự đoàn kết thống 

nhất cao của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Vì vậy công tác xây dựng 

trường đạt chuẩn Quốc gia đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cấp ủy chính quyền, nhân 

dân địa phương và đặc biệt là các em học sinh. 

       Tuy nhiên bên cạnh đó nhà trường cũng gặp một số khó khăn cần khắc phục trong thời 

gian tới: Ý thức vươn lên trong học tập của học sinh có phần giảm xuống, Cha mẹ học sinh 

chưa thực sự quan tâm đến các em và chủ yếu khoán cho nhà trường. Chương  trình giáo dục 

phổ thông mới bắt đầu áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 6, tuy nhiên nhà trường 

còn thiếu một số phòng thí nghiệm thực hành, Thiết bị thí nghiệm, Máy vi tính để đáp ứng 

đổi mới công tác dạy học. Một số phòng ở của học sinh THCS đang xuống cấp do quá trình 

sử dụng nên cũng ảnh hưởng đến việc ăn ở của các em.  

Vì vậy rất mong quý cấp lãnh đạo quan tâm và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh 

phí để nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển nhà trường  thành trường đạt chuẩn mức độ 2 

trong giai đoạn 2025-2030. 

III. Tuyên truyền ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

     Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý! 

Trong không khí của buổi lễ trọng đại hôm nay, niền tự hào, niềm vui được nhân lên 

gấp bội khi trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút đón bằng công nhận trường đạt 



chuẩn quốc gia đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt  Nam 20/11/1982-

20/11/2020).  Buổi lễ trọng thể hôm nay thể hiện  sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo 

Sở GD&ĐT, Đảng ủy- HĐND-UBND, MTTQ huyện, các ban-ngành đoàn thể tại địa 

phương, luôn quan tâm đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức đã và đang công 

tác trong ngành giáo dục. Đồng thời là dịp để các thế hệ học trò tri ân, phát huy truyền thống 

“Tôn sư trọng đạo”  của dân tộc ta nói chung và của địa phương huyện Cư Jut nói riêng. 

Trong buổi lễ trang trọng này, tôi thay mặt Lãnh đạo nhà trường, xin gửi đến quý vị 

đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo lão thành, các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã và đang công 

tác tại các nhà trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Kính thưa quý vị đại biểu! Các vị khách quý! 

"Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Người thầy giáo vinh 

dự rất lớn nhưng trọng trách lại càng nặng nề. Người thầy phải là “Tấm gương sáng cho học 

sinh noi theo”.  

Người thầy trong xã hội Việt Nam từ bao đời nay, luôn là biểu tượng cao quý, tượng 

trưng cho trí tuệ, tài năng của xã hội. Cha ông ta vẫn nói “Không thầy đố mày làm nên”. Dẫu 

biết rằng, người thầy không phải là tất cả nhưng đội ngũ thầy cô giáo quyết định trong sự 

nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

Hôm nay, được ôn lại truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam, chắc hẳn mỗi nhà giáo 

chúng ta càng tăng thêm lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ, đoàn kết, thống nhất để cùng 

nhau hoàn thành sứ mạng vinh quang: trồng người cho cho thế hệ tương lai. 

     Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các thầy cô giáo! 

    Hôm nay, quý vị đại biểu chứng kiến với sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường, sau nhiều 

năm cố gắng, khắc phục mọi khó khăn đã được các cấp ghi nhận trường đạt chuẩn Quốc gia 

mức độ 1. Trường tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng luôn khẳng định chất lượng, 

vị trí của mình trong trong từng năm học và luôn là đơn vị dẫn đầu trong các trường nội trú 

tỉnh nhà. 

      Có được những kết quả như trên không thể không kể đến công lao của các thế hệ nhà 

giáo đi trước đã dày công vun đắp.  Các thầy, các cô chính là những tấm gương lao động 

quên mình với nghề giáo, những người đã viết nên những thành tích mà các nhà trường có 

được như ngày hôm nay. Sự trưởng thành và phát triển của nhà trường khẳng định không 

những chỉ có sự nỗ lực của thầy trò nhà trường mà đó là hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của toàn đảng toàn dân các dân tộc huyện 

nhà. 

Đừng vì sự vội vàng mà gạt bỏ ý nghĩa của sự chờ đợi, bởi đó là một phần của bài học 

cuộc đời. Đợi tín hiệu đèn xanh rồi mới tiếp tục đi, vì biết rằng đó là luật pháp, và an toàn 

cho chính bạn và những người xung quanh. Đợi ngày hái quả sau những ngày đã gieo trồng 



vất vả, vì biết đó là quy luật và phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, trong cuộc sống, điều 

quan trọng không phải là sớm hay muộn mà là đúng thời điểm, hôm nay, chúng tôi chân 

thành cảm ơn ban lãnh đạo các cấp đã kịp thời đề ra những chiến lược mới mẻ và sâu sát, để 

dịnh hướng cho chúng tôi trong sự nghiệp giáo dục, giúp chúng tôi tự tin và mạnh dạn phát 

huy hết khả năng và trách nhiệm của mình. 

Năm học 2020–2021 và những năm học tiếp theo, tập thể hội đồng sư phạm nhà 

trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ, 

không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị 

và thực hiện tốt đạo đức, phẩm chất nhà giáo đúng với tinh thần, nội dung cuộc vận động: 

"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; thực hiện tốt Nghị quyết 

số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…” và bắt đầu về mọi mặt để thực hiện chương trình GDPT 

mới 2018 

Nhân dịp lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia và kỷ niệm 38 năm ngày nhà 

giáo Việt Nam, một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo nhà trường tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 

đến các cấp lãnh đạo, các tổ chức, đoàn thể, các thế hệ thầy cô giáo là CBQL, giáo viên, nhân 

viên, các bậc phụ huynh và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã quan tâm giúp đỡ, chung tay góp 

sức xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. 

Chúng tôi luôn cho rằng, nếu cuộc sống và công việc của chúng tôi không có áp lực, 

mọi thứ có lẽ sẽ đỡ phiền toái hơn, nhẹ nhàng hơn; nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: sẽ rất 

tẻ nhạt và không có gì xứng đáng để gọi tên là kỉ niệm, là xúc cảm, là hạnh phúc với nghề 

nghiếp, là dấn thân và phấn đấu. Vậy khi đối diện với khó khăn chúng tôi phải làm gì? Phải 

chăng là nghiêm nghị đến mức có thể trở nên dịu dàng, hiểu biết đến mức trở nên khiêm tốn, 

đam mê đến mức trở nên lí trí, và kỉ luật đến mức thấy mình tự do. Chúng tôi đã và đang làm 

việc như vậy, nên chúng tôi có thể biến mọi áp lực thành niềm hi vọng.  

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí nguyên 

lãnh đạo và nhân viên nhà trường, cha mẹ học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các 

đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của quê 

hương. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, đạt kết quả cao nhất trong học tập 

và rèn luyện. 

III. Thông qua Quyết định và trao bằng công nhận Chuẩn Quốc Gia 

Thầy Lưu Đình Tín, Phó phòng GDTrH-QLCL thông qua Quyết định số 1333/QĐ-UBND 

ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông về Công nhạ trường PTDTNT THCS và 

THPT huyện Cư Jút – đạt chuẩn Quốc Gia. 

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thầy Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc- 

Sở GD&ĐT trao Bằng công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia cho tập thể nhà trường. 



Phát biểu tại buổi lễ Thầy Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào 

Tạo ghi nhận, biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường PTDTNT THCS và THPT 

Huyện Cư Jút  đã đạt được trong 17 năm qua; mong rằng trong những năm tiếp theo tập thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường PTDTNT THCS và THPT Huyện Cư 

Jút  không ngừng nỗ lực để đạt được nhiều thành tích hơn nữa, đáp ứng được sự mong đợi 

của quý phụ huynh, của các cấp chính quyền địa phương. 

IV. Phát biểu của ông Nghiên Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và 

chúc mùng quý thầy cô nhâ ngày 20/11 

Hôm nay thật vinh dự cho tôi khi được đến đây cùng tham dự buổi lễ Mít tinh của 

trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Cư Jút 

nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và đón nhận Bằng công nhận trường 

đạt chuẩn Quốc Gia. 

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện 

Cư Jut, xin gửi lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, quý thầy cô 

giáo, cán bộ nhân viên nhà trường, quý vị phụ huynh và các em học sinh có mặt tại buổi lễ 

ngày hôm nay. 

Thưa quý vị, sinh thời, Bác Hồ kính yêu chúng ta đã  khẳng định vai trò vô cùng to lớn 

của giáo dục: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 

người". Các thầy cô giáo đã và đang ngày đêm âm thầm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục 

huyện nhà. Điều đó được thể hiện ở những thành tích đáng tự hào trong năm học qua như: 

Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng lớn mạnh, đã từng bước đáp ứng được nhiệm vụ 

mà Đảng và nhân dân giao phó. Rất nhiều các thầy cô đã không ngừng rèn luyện, học tập, 

dạy tốt và đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, nhiều cán bộ và giáo viên đạt 

danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở và nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục, UBND 

tỉnh và các tổ chức đoàn thể khác. 

Tỷ lệ học sinh giỏi của nhà trường ngày càng tăng và trong năm học qua nhà trường  luôn có 

học sinh giỏi cấp tỉnh, trên 65% học sinh giỏi-khá, trên 95% học sinh có hạnh kiểm tốt-khá. 

Tôi cũng được biết rằng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn 

nhau, quan hệ tốt với cộng đồng xã hội, và được cấp trên tin tưởng đánh giá xếp loại 05 năm 

học liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhiều bằng khen của các cấp như ở bản 

báo cáo của nhà trường đã nêu. 

Tôi xin thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Cư Jut nhiệt liệt biểu 

dương những thành tích mà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, tôi cũng 

mong rằng nhà trường và các thầy cô sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống hiếu học của 

nhà trường và địa phương, đưa sự nghiệp giáo dục ngày càng lớn mạnh hơn nữa. 

Các em học sinh hôm nay chính là tương lai của địa phương chúng ta, giáo dục của 

nhà trường góp phần quyết định đến sự phát triển toàn diện về văn - thể - mỹ của các em. Vì 

vậy, tôi mong rằng ban ngành các cấp trong xã hội, các bậc phụ huynh tạo điều kiện để các 

thầy cô có một môi trường tốt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 



Để thay cho lời kết tôi xin trích lại lời của Bác Hồ kính yêu khi nói về nghề giáo: 

"Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên 

tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt 

là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang. Nếu không có thầy giáo dạy 

dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy nghề thầy 

giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang". 

Cuối cùng, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, 

quý thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường, những thầy cô đã và đang công tác 

trong ngành giáo dục lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương 

vị công tác của mình, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục.  

V. Trao thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020 và năm 

học 2019-2020: 

1. Tặng cờ thi đua của Chủ tịch của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm học 

2019-2020, 

2. Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 cho thầy Lê Mạnh 

Cường, thư kí hội đồng. 

3. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đạo tạo về đổi mới sáng tạo trong dạy 

và học cho thầy Vương Xuân Trung- Hiệu trưởng;  

4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân hoàn thành xuất sắc năm học 2018-

2019 và năm học 2019-2020 cho Cô Vũ Thị Nga tổ trưởng tổ KHXH 

5. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc Khen thưởng tập thể nhà trường và 

cô Lê Thanh Thủy, Thầy Lê Mạnh Cường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

yêu nước giai đoạn 2015-2020 

  6. Tặng thưởng các danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân: Thầy Vương Xuân 

Trung, thầy Lê Mạnh Cường, cô Vũ Thị Nga 

 7. Lao động tiên tiến cho Tập thể lao động tiên tiến và Tổ KHTN, Tổ KHXH:  

8. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiên cho 25 cá nhân (Danh sách kèm theo) 

VI. Phát biểu tri ân của học sinh nhà trường và tặng hoa chúc mừng thầy Nguyễn Văn 

Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục đại diện cho ngành Giáo dục tỉnh nhà; Thầy Vương Xuân 

Trung, Hiệu trưởng đại diện Hội đồng sư phạm nhà trường 

VII. Bế mạc và cảm ơn 

Trong niềm vui hôm nay, nhà trường càng ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng trường 

đạt chuẩn Quốc gia, để giữ vững và phát huy danh hiệu này, trường còn phải cố gắng nhiều 

hơn nữa để xứng đáng với vai trò và vị trí của trường đạt chuẩn Quốc gia, xứng đáng niềm 

tin tưởng của các cấp các ngành, của quý vị phụ huynh, đáp ứng yêu cầu ngày càng đổi mới 

của sự nghiệp giáo dục, tiếp tục duy trì, phát triển, phấn đấu theo các tiêu chí trường đạt 

chuẩn Quốc gia và phấn đấu gia đoạn 2025-2030 đạt Kiểm định cấp độ 3 và Chuẩn quốc gia 

mức độ 2. 

Sau đây là một vài hình ảnh về buổi lễ: 



 

 



 
Lãnh đạo và cán bộ giáo viên tham gia buổi lễ 

 

Tiết mục nhảy: Hào khí việt nam – Lớp 11 

 

Tiết mục múa: Thầy cô là tất cả - Lớp 6 



 

Tiết mục đơn ca: Cô giáo về bản – Lớp 10 

 

Tiết mục: Múa gấm – Lớp 9 



 

Tiết mục múa: BÁC HỒ - Người là tình yêu bao la – Lớp 6 

 

Tiết mục Múa Sạp – lớp 12 

 



 

 

 Lãnh đạo , CBCNV, học sinh tham dự làm lễ chào cờ 

 

Thầy Vương Xuân Trung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng đọc điễn văn khai mạc; Ôn lại lịch sử hình thành và 

phát triển nhà trường 



 

Thầy Lưu Đình Tín, Phó phòng GDTrH-QLCL Sở Giáo Dục Đào Tạo đọc quyết định công nhận trường 

chuẩn quốc gia 

 

Thầy Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo trao GCN công nhận trường chuẩn 



 

Thầy Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo phát biểu và chỉ đạo tại buổi lễ 

 

Ông Nghiêm Hồng Quang, Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch hội đồng nhân dân phát biểu tại buổi lễ 



 

Học sinh lớp 12 đại điện cho học sinh toàn trường phát biểu tri ân thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 

 

Học sinh tặng hoa cho lãnh đạo nhân ngày 20 tháng 11 

 

Thày Nguyễn Hoàng Yến, phó hiệu trưởng đọc quyết định khen thưởng 



 

Thầy Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám Đốc Sở Giáo Dục Đào Tạo trao tặng giấy khen bằng khen  cho 

cá nhân có thành tích xuất sắc 

 

Thầy Lưu Đình Tín, Phó phòng GDTrH-QLCL Sở Giáo Dục Đào Tạo tặng giấy khen bằng khen  cho cá 

nhân có thành tích xuất sắc 



 

 

Thầy Vương Xuân Trung, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trao tặng giấy khen cho cá nhân đạt danh hiệu lao 

động tiên tiến 



 

Chụp hình lưu niệm giữa lãnh đạo và CB-GV-CNV 

 

Chụp hình lưu niệm giữa lãnh đạo nhà trường và CB-GV-CNV 


