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Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa Quý thầy giáo cô giáo, cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên 

yêu quý! 

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước đang hướng tới kỷ niệm 33 năm 

ngày nhà giáo Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, toàn trường Cao đẳng 

NN&PTNT Bắc Bộ phấn khởi cháo đón buổi lễ khai giảng năm học mới 2015 – 

2016. Tôi rất vinh dự được đại diện cho toàn thể giáo viên trường Cao đẳng 

NN&PTNT Bắc Bộ nói lên những cảm nghĩ của mình nhân ngày lễ trọng đại này. 

Trước tiên, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi xin kính chúc quí thầy 

cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và đặc biệt là ngày 

càng có nhiều thế hệ học trò học giỏi, chăm ngoan. Và nhân đây tôi cũng xin được 

cảm ơn ban lãnh đạo và các thầy cô giáo nhà trường đã cho tôi cơ hội để nói những 

lời tri ân với quí thầy cô giáo, đồng thời gửi gắm đôi điều nhắn nhủ tới các em học 

sinh, sinh viên . 

Kính thưa quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên  thân 

mến! 

Năm nào cũng vậy, khi không khí náo nức của ngày đầu nhập học vừa kịp 

lắng xuống thì chúng ta lại vui mừng cố gắng lập nhiều thành tích chào mừng ngày 

lễ tôn vinh các thầy cô giáo 20-11. Trong ngày này, được nhận những bông hoa 

điểm 10, được đón những vần thơ hay, những câu văn đẹp hàm chứa lòng biết ơn 

sâu sắc của các em học sinh, sinh viên, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm 

sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu 

lớp nhiều hơn. 

Tôi đến với nghề dạy học bởi nhiều lẽ. Sư phạm với tôi như là một tất yếu để 

nối dài dòng chảy truyền thống gia đình. Nhưng quan trọng hơn, mà có lẽ là quan 

trọng nhất là vì tôi yêu những ánh mắt biết nói của học trò; tôi quý vẻ bỡ ngỡ mà 

đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá thế giới của những con số, bài thơ, nốt nhạc, 

… của các em. Qua hình ảnh của các em, tôi như được sống lại thời thơ ấu. Và hơn 

tất cả là tôi nhận ra được những giá trị của cuộc sống. Thật hạnh phúc khi được làm 

một người đưa đò cần mẫn chở khách sang sông 

Con đò mộc – mái đầu sương 

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày 

Khúc sông ấy vẫn còn đây 

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông. 
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Mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới. Những con đò ấy cứ âm 

thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó 

khăn phía trước với ý chí kiên cường lái con đò tri thức cập bến được bình an. 

Chúng tôi - những người giáo viên muốn thấy cái vươn vai Phù Đổng trong 

hành trình hoàn thiện nhân cách của từng lớp măng non, muốn được là một nấc 

thang trong bước đường đi tới vinh quang của các em. Vì thế chúng tôi đã có mặt ở 

đây dưới mái trường đầy thân thiện này. 

Tôi đón chào ngày 20-11 với nhiều cảm xúc đan xen. Trước cuộc sống đời 

thường, trước kho tri thức kỳ vĩ của nhân loại tôi mãi là người học trò nhỏ bé. Cùng 

với sự cần mẫn của cá nhân, tôi cần những lời chỉ bảo của quí thầy cô giáo. Tôi 

khắc cốt ghi tâm lời dạy của những người đi trước đã, đang và sẽ dìu dắt tôi trên 

con đường dạy học. Người xưa đã dạy: “Nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Xin được cảm 

ơn cuộc đời đã sinh ra tôi và trao cho tôi trọng trách trồng người. Cũng như bạn bè 

và đồng nghiệp, tôi tự hào vì mình được ví là “Kỹ sư tâm hồn”, là người kiến tạo 

tương lai. Và tôi luôn tâm đắc với câu nói của ai đó đã từng nói: 

“Thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được 

Lòng người đưa đò ai đo được sự bao la”. 

Và tim tôi không khỏi xúc động, bồi hồi. 

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay 

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng 

Cứ tự nhủ đó là bụi phấn 

Mà sao long xao xuyến mãi không nguôi. 

Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở thầy ơi … 

Lớp học trò ra đi còn thầy ở lại 

Mái chèo đó là những viên phấn trắng 

Và thầy là người đưa đò cần mẫn 

Cho chúng con định hướng tương lai 

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi 

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa 

Gọi tiếng thầy với tất cả yêu thương. 

Kính thưa quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo! 

Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên lứa tuổi chúng tôi cắp sách đến 

trường, ngày đầu tiên cảm nhận sự thiêng liêng của ngày tựu trường, sự rộn ràng, 

thúc giục, rung động con tim mỗi người khi nghe tiếng trống trường của thầy hiệu 

trưởng gióng lên.Vậy mà năm nào cũng náo nức, đợi chờ ngày khai giảng năm học 

mới - dù chẳng còn là học sinh, sinh viên, để được đắm mình trong tiếng trống 

trường rất đỗi thân quen nhưng cũng thật mới lạ, say đắm lòng người, để rồi như 



vẫn cảm nhận được không khí trang nghiêm mà xúc động ấy, lại thấy lòng mình 

bâng khuâng, tự hào, hy vọng, quyết tâm… trước thềm năm học mới. 

Đây cũng là lần thứ 8 tôi đón chào năm học mới dưới mái trường Cao đẳng 

NN&PTNT Bắc Bộ. Những người giáo viên chúng tôi không mong muốn gì hơn là 

được làm việc trong môi trường thực sự mang tính giáo dục. 

Hôm nay học sinh, sinh viên trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ náo nức 

đón chào lễ khai giảng với rất nhiều niềm vui: “vui vì được tiếp tục khám phá 

những chân trời tri thức, vui vì một năm học mới với biết bao điều hứa hẹn đang 

chờ đón, vui vì hôm nay cũng là ngày có thể bày tỏ lòng tôn kính đến những người 

thầy giáo, cô giáo đáng quý, “người nghệ sỹ tâm hồn” - “người chiến sỹ trên mặt 

trận văn hóa””. 

Hòa cùng với niềm vui của các em học sinh, sinh viên. Chúng tôi, những 

người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi xúc động trước thềm năm học 

mới, bởi chúng tôi lại được chào đón, dìu dắt thế hệ học sinh, sinh viên mới. Đây là 

một vinh dự lớn lao mà đã được Đảng và nhân dân giao phó. Bởi chúng tôi cũng ý 

thức được rằng: “Mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai 

sau, và sai lầm một li có thể đua cả thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”. 

Từ trách nhiệm trên nên mỗi nhà giáo chúng tôi lặng lẽ chuẩn bị thêm cho 

hành trang của mình: những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh 

nghiệm giảng dạy mới … để rồi trong suốt một năm học, với ý thức trách nhiệm, 

với lòng nhiệt tình, sự say mê công việc và bằng tất cả tình cảm yêu thương dành 

cho các em học sinh, sinh viên  thân yêu. Chúng tôi đã, đang và và sẽ dìu dắt các 

em từng bước hành trang vào đời. 

Để thực hiện được điều đó, mỗi giáo viên chúng tôi đều nhận thức sâu sắc 

rằng: mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn của bản thân, 

gia đình và nhà trường. Không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ, kiến 

thức về chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện và tu dưỡng tâm thế, tác phong, trau dồi 

phẩm chất đạo đức của người giáo viên. 

Mỗi người thầy, người cô phải là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và 

sáng tạo để học sinh, sinh viên  noi theo. Thông qua những hành động thiết thực, cụ 

thể trong từng ngày, từng giờ lên lớp, qua từng trang giáo án và từng bài giảng 

trước các em học sinh, sinh viên  thân yêu …để mỗi giờ học trong nhà trường thực 

sự là một giờ vui, thân thiện và bổ ích với học sinh, sinh viên . 

Các em học sinh, sinh viên  thân mến! Trong năm học mới này thầy cô mong 

rằng các em hãy cố gắng chăm học, đạt được nhiều điểm 10. Những điểm 10 các 



em đạt được là những bông hoa đầy ý nghĩa dâng tặng thầy cô, là động lực rất lớn 

cho thầy cô trong sự nghiệp trồng người. 

Kính thưa các quý vị! 

Chúng tôi – những giáo viên từ nhiều miền đất nước tụ họp về đây, cùng 

nhau làm việc dưới một mái trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ, bởi tâm đắc với 

mục tiêu giáo dục của nhà trường “Dạy làm Người trước khi dạy chữ”, “NVCARD 

– Làm giàu thêm giá trị của bạn”, bởi đồng cảm với những trăn trở về sự nghiệp 

giáo dục của Ban lãnh đạo trường. Để đáp ứng được những yêu cầu của nhà trường, 

mỗi giáo viên chúng tôi cần nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách để làm việc và cống hiến bằng cả tâm huyết của mình, thực hiện 

cho được mục tiêu của nhà trường đã đề ra và nhất là năm học này. 

Năm học mới đã bắt đầu, trường chúng ta cũng đã nhận được sự quan tâm 

đặc biệt của các cấp lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, các bậc phụ huynh. Bởi 

chúng ta biết rằng: “Không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục cho thế hệ trẻ 

tương lai”. 

Thay mặt tập thể giáo viên nhà trường tôi xin trân trọng cảm ơn và mong 

rằng sự quan tâm này kéo dài mãi mãi. Vì đây là nguồn động viên vô cùng to lớn 

để thầy trò chúng tôi có thêm sức mạnh trong hành trình kiến tạo tương lai. 

Chúng tôi xin hứa: Với tinh thần đoàn kết, sự đóng góp sức lực và trí tuệ của 

tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên, cùng tất cả các em học sinh, sinh viên, chúng 

tôi sẽ cùng nhau cố gắng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới - 

năm học 2015 – 2016. 

Các em học sinh, sinh viên thân mến! Năm học mới bắt đầu, hành trang các 

em mang theo bên mình không chỉ là hoài bão, ước mơ của bản thân mà còn là 

niềm hi vọng của gia đình, người thân – những người cho các em cuộc sống, của 

thầy cô – những người đưa tri thức nhân loại đến với các em và hơn hết là kì vọng 

của quê hương Tổ quốc. Vì thế, thầy cô mong các em luôn chăm lo rèn đức, luyện 

tài để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng, là chủ nhân 

tương lai của đất nước. 

Nhân ngày 20/11 – ngày tôn vinh các Nhà giáo, tôi xin kính chúc quý vị đại 

biểu, các thế hệ thầy cô lãnh đạo nhà trường, các đồng chí đồng nghiệp công tác 

tốt, sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc, thành đạt, luôn luôn cố gắng bằng tất cả nhiệt 

huyết, trí tuệ của mình vì sự nghiệp trồng người.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Xuân Mai, ngày 20 tháng 11 năm 2015 

Giáo viên Nguyễn Vân Anh – Khoa Khoa học Cơ bản 


