
THẦY CÔ - NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG  
                      “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi 

Có hay bao mùa lá rơi 
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng 
Sáng soi bước em trong cuộc đời” 

Đã mấy chục năm nay, cứ vào Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khắp nơi 

trên cả nước lại vang lên bài ca rất đỗi quen thuộc "Bài ca người giáo viên nhân 

dân" của nhạc sĩ Hoàng Vân: "Trên khắp nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có 
những loài hoa luôn đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. 
Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân…". Giai điệu thiết 

tha, ấm áp, ngọt ngào, trong sáng như dòng suối mãi tuôn chảy dạt dào trong 

cảm xúc thầy trò mỗi khi tháng 11 về. 

 

 
“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất 
Có một nghề không trồng cây vào đất 
Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa 
tươi!” 

Ngày 20/11/1982 đã đi vào lịch sử Việt Nam, khi chính thức được công 

nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày vinh danh nghề dạy học và nhà giáo, 

được tổ chức trọng thể trên toàn quốc, trở thành ngày hội truyền thống của 

các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo. Ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng tri ân 

đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, vì những đóng góp to lớn của họ cho sự 

nghiệp trồng người. 

Vào ngày 19/11/2022, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022), trường THPT Thượng Cát đã long trọng tổ chức Lễ 

kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Trong buổi lễ trọng đại này, cô Nguyễn Thị 

Hồng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu cảm ơn quý vị đại 

biểu, quý Phụ huynh học sinh đã đồng hành với nhà trường trong suốt thời 



gian qua; đồng thời gửi lời chúc mừng đến với các thế hệ nhà giáo đã và đang 

công tác tại nhà trường. 

 
Cô Nguyễn Thị Hồng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng phát biểu trong buổi lễ 

 
Hình ảnh đại biểu trong buổi lễ 



 

 

Bác Vũ Thị Lanh, đại diện Hội cha mẹ học sinh của nhà trường đã bày tỏ: 

“Hôm nay trong buổi lễ này, chúng tôi vô cùng xúc động và càng thấy ý nghĩa 
hơn bao giờ hết khi thấy con, cháu mình đã thực sự trưởng thành khôn lớn cả 
về thể chất, tinh thần và trí tuệ, công lao này chúng tôi hiểu thuộc về quý 
thầy cô giáo; nhờ sự tận tình chu đáo thương yêu, tận tâm dạy dỗ của quý 
thầy cô giáo. Công ơn này chẳng biết lấy gì đền đáp, cho phép chúng tôi, những 
người làm cha làm mẹ xin được khắc sâu mãi mãi, xin được cảm tạ tới quý thầy 
cô đã không quản nắng mưa, vượt mọi khó khăn, gian khổ, cùng nhau chia sẻ 
khó khăn, đồng cảm, đồng lòng để dạy bảo con cháu chúng tôi trong suốt 
những năm tháng qua.” 

 
Bác Vũ Thị Lanh, đại diện Hội CMHS tặng hoa cho nhà trường 

Bày tỏ suy nghĩ của mình, em Nguyễn Phan Diệu Ly học sinh lớp 12A2 

trường THPT Thượng Cát đã thay mặt hơn 1657 bạn học sinh đã gửi những lời 

tri ân và lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo nhân kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 



 
Em Nguyễn Phan Diệu Ly học sinh lớp 12A2 phát biểu tại buổi lễ 

 
Em Nguyễn Phan Diệu Ly học sinh lớp 12A2 tặng hoa cho BGH nhà trường 

 

  



 
Hình ảnh sân trường trong buổi lễ 

 

 

 
Hình ảnh tiết mục văn nghệ của thầy trò trong buổi lễ 

 



 
Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ 

 

 
Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ 

 

 



 
Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ 

 

 

 
Hình ảnh các tiết mục văn nghệ trong buổi lễ 



Tháng 11 về mang theo những cơn gió heo may hòa với chút hanh hao 

se lạnh, lòng ta lại bồi hồi nhớ về người thầy, người cô yêu quý của mình 

với tấm lòng biết ơn sâu sắc. 

Bao lữ khách đi về trên bến vắng, 
Người sang sông, ai nhớ bến sông đời 
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ, 
Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi... 

 

Xin được gửi lời tri ân và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các thầy cô giáo. 

Mong thầy cô luôn hạnh phúc trên hành trình ĐI XÂY NHỮNG ƯỚC MƠ của 

mình. 

        BAN TRUYỀN THÔNG 


