
Kính thưa các vị khách quý! 

Kính thưa các thầy cô giáo, cán bộ Công nhân viên nhà trường! 

Cùng toàn thể các bạn học sinh, sinh viên thân mến! 

Hòa chung với không khí tươi vui, đón chào ngày lễ trọng đại: Ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam 

và cũng là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người cha, 

người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình, em cảm thấy vô cùng xúc động và vinh 

dự khi được đứng ở đây, thay mặt cho toàn bộ học sinh, sinh viên trong trường 

xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể quý vị đại biểu, các thầy 

cô giáo, cán bộ công nhân viên trong toàn trường luôn luôn mạnh khỏe, hạnh 

phúc, thành công trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường. 

 

Kính thưa các vị khách quý! 

Kính thưa các thầy cô giáo, cán bộ Công nhân viên nhà trường! 

Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống hiếu học và tôn sự trọng đạo nó đã 

đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam như một lẽ sống, một đạo lý tất yếu từ 

ngàn xưa. Vâng, thật đúng như vậy, thầy cô những người lái đò tận tụy chở 

bao lớp học trò cập bến tri thức, thầy cô là người đã chấp cánh tương lai cho 

biết bao thế hệ học sinh, sinh viên chúng em! Không một nhân tài nào mà đằng 

sau không có bóng dáng người thầy, nếu không nhờ công ơn của thầy cô dìu 

dắt, liệu mấy ai có thể nên người? Mấy ai có thể tự tìm đến tương lai nếu 

không có sự soi sáng ấy? Bác Hồ sinh thời Người đã từng nói “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 anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang!” 

 

Thầy cô kính mếm! 

Biết bao mùa phượng nở rực sân trường, biết bao mùa lá bàng đỏ rụng, 

biết bao thế hệ học sinh, sinh viên trưởng thành, biết bao thế hệ học trò mới đã 



và sẽ đến, bụi phấn lại rơi nhiều hơn trên mái tóc thầy cô. Chúng em sẽ không 

quên giây phút mái tóc của thầy cô thêm bạc, chúng em sẽ không thể ngăn nổi 

nỗi nghẹn ngào khi nhìn thầy cô trong trường đã vượt bao khó khăn trong cuộc 

sống, chăm lo cho công việc giảng dạy và giúp đỡ các thế hệ học sinh, sinh 

viên học tập, nghiên cứu. Nhiều thầy cô giáo tâm huyết với nghề nghiệp đã trở 

thành các nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân. Học sinh, sinh viên chúng em 

luôn tự hào về truyền thống phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và phát triển 

không ngừng của đội ngũ giảng viên, công nhân viên trong toàn trường. 

Mai đây trên vạn nẻo đường đời, thầy cô vẫn mãi là tấm gương sáng cho 

chúng em noi theo, chúng em vẫn mãi khắc ghi công ơn thầy cô! 

 

Kính thưa các thầy cô giáo, cán bộ Công nhân viên nhà trường! 

Hôm nay nhân kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 

20/11/2015.  

Để xứng đáng với tình yêu thương, những kỳ vọng của Cha mẹ, thầy cô. 

Và theo đuổi những ước mơ, hoài bão, khát khao của chúng em. Chúng em xin 

hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công ơn dậy giỗ 

của thầy cô. Với tất cả những tình cảm chân thành nhất của người học trò 

chúng em xin kính dâng lên thầy cô những đóa hoa tươi thắm, những lời yêu 

thương, những lời hứa chân thành nhất! Xin chúc các thầy cô giáo luôn luôn 

mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình. Kính chúc quý vị đại 

biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt 

đẹp! 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 


