
 

 

THƯ CHÚC MỪNG HỘI CỰU GIÁO CHỨC NHÂN KỶ NIỆM 39 NĂM 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

Kính gửi:  

- Các Bác nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; 

- Các Bác hội viên Hội Cựu giáo chức.  

Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), 

thay mặt cho tập thể Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, viên chức, 

người lao động và học sinh, sinh viên Nhà trường, tôi xin gửi đến các Bác 

nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ, các Bác hội viên Hội Cựu giáo 

chức lời chúc mừng tốt đẹp nhất; kính chúc các Bác luôn mạnh khỏe, gia đình 

hạnh phúc, bình an; đồng thời, gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất tới các thế hệ 

nhà giáo cán bộ quản lý, các thầy, cô giáo, cán bộ công nhân viên của Trường và 

các đơn vị tiền thân đã có nhiều cống hiến, đóng góp để Trường Đại học Thái 

Bình phát triển như ngày hôm nay. 

Kính thưa các Bác! 

Với truyền thống tốt đẹp được kế thừa, tiếp nối qua các thế hệ đi trước; 

trong những năm qua, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường luôn 

phát huy truyền thống “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”. Với triết lý giáo dục 

“Giáo dục toàn diện, kiến tạo tương lai”, Nhà trường đã tập trung đổi mới cách 

dạy, cách học, cách quản lý. Mặc dù còn gặp những thách thức và khó khăn, 

nhưng tập thể nhà trường luôn đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi 

mục tiêu đề ra, thực hiện chuyển đổi số và các phương pháp dạy học mới để 

thích nghi với tình hình dịch bệnh  covid - 19 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của ngành Giáo dục. 

Trong quá trình hoạt động, nhà trường luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chiến lược phát triển 

Kinh tế - Xã hội của tỉnh. Chủ động làm việc với với một số Sở, Ban, Ngành, Ban 

Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, Ban Thường vụ 

huyện ủy các huyện thuộc Khu kinh tế và một số tập đoàn lớn đầu tư vào các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh để khảo sát, nắm bắt nhu cầu nguồn nhân 

lực của tỉnh từ đó  xây dựng chiến lược đào tạo của Trường. 

Năm 2021, nhìn lại 10 năm nâng cấp trường từ Trường Cao đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Thái Bình thành Trường Đại học Thái Bình (2011 - 2021), nhà trường 

đã đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt, khẳng định vị thế quan trọng của Nhà 



trường trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia, chất lượng đào tạo ngày càng 

được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của xã hội, doanh nghiệp sử dụng lao động. 

Tháng 10 năm 2021, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt 

Nam thực hiện đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học tại trường; 

GS.TSKH.NGND Bành Tiến Long, nguyên Thứ trưởng Thường  trực Bộ Giáo 

dục và Đào tạo - Trưởng đoàn đánh giá ngoài đánh giá cao sự cố gắng của tập 

thể nhà trường và là trường đại học địa phương thuộc tốp đầu của các trường đại 

học địa phương trong cả nước. Có được kết quả trên là nhờ có sự đóng góp 

những kinh nghiệm quý báu của các Bác trong Hội Cựu giáo chức nhà trường.  

Năm 2021, tiếp tục cùng chung sức với nhân dân cả nước trong phòng 

chống đại dịch Covid-19 và thực hiện quy định của Trung ương, của Tỉnh. Tập 

thể Lãnh đạo nhà trường quyết định không tổ chức chương trình gặp mặt các thế 

hệ  nhà giáo, cán bộ, công nhân viên qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm Ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11 để được báo cáo với các Bác một số kết quả và những 

định hướng  phát triển nhà trường,  ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ nhà giáo 

đã có những năm tháng cống hiến vì sự phát triển của Trường và tổ chức Lễ  kỷ 

niệm 10 năm nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình thành 

Trường Đại học Thái Bình. Với lý do trên nên chúng tôi xin được báo cáo với 

các Bác để các Bác Hội viên được biết về hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11/2021. 

Một lần nữa, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, xin 

trân trọng tri ân và kính chúc các Bác nguyên là lãnh đạo Nhà trường qua các 

thời kỳ, các Bác hội viên Hội Cựu giáo chức cùng gia đình luôn mạnh khỏe, 

hạnh phúc, thành công. Chúc cho Hội giáo chức nhà trường ngày càng phát 

triển.  Nhà trường luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của các 

Bác để Nhà trường phát triển./. 

 Thái Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

TS. Nguyễn Thị Kim Lý 

 


