Thư gửi thầy cô giáo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu!
Truyền thống “tôn sư - trọng đạo” đã được bao thế hệ học trò Việt Nam gìn giữ
như một ngọn lửa thiêng liêng, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Hình ảnh người thầy
vẫn luôn được ví như người lái đò cần mẫn đưa biết bao thế hệ học trò đi qua dòng
sông của tri thức và tâm hồn.
Năm học này, mỗi thầy cô giáo của ngành giáo dục thành phố nói riêng và cả
nước nói chung đón mừng ngày nhà giáo Việt Nam với không khí và cách thức khác
nhau nhưng không kém phần trân trọng và có lẽ trong tất cả quý thầy cô chúng ta ai
cũng có những phút giây lắng đọng và chạnh lòng khi dịch Covid 19 vẫn đang có diễn
biến phức tạp ngăn cản nhiều nơi, nhiều trường chưa thể mở cửa để đón các em học
sinh...Bằng nhiều cách khác nhau, đội ngũ giáo viên chúng ta đang từng ngày tìm tòi
các sáng kiến để soạn giáo án theo phương thức mới nhằm truyền đạt cho thế hệ tương
lai qua hình thức dạy và học Online. Trân quí biết bao, bởi để bắt kịp và thích nghi với
trạng thái bình thường mới, nhiều thầy cô giáo đang cùng lúc đóng nhiều vai trên nhiều
mặt trận: trên tuyến đầu phòng chống dịch, trong vai thầy cô giáo dẫn dắt cho học sinh
và có lúc là vai học trò của những khóa đào tạo cấp tốc về “ Công nghệ thông tin”…
Thay mặt ngành giáo dục Đào tạo thành phố, tôi xin được gửi lời chúc mừng và
cảm ơn quý thầy cô giáo đã không quản ngại khó khăn khắc phục những trở ngại để
công tác giáo dục của thành phố không bị gián đoạn mà vẫn luôn bắt kịp xu thế phát
triển của thời đại công nghệ 4.0....
Thưa quý thầy cô!
Theo dòng chảy của lịch sử, hình ảnh người Thầy Cô giáo trong mỗi giai đoạn có
những nét riêng nhưng chắc chắn 20/11 năm nay sẽ là dấu ấn không thể phai mờ trong
mỗi chúng ta. Có lẽ! Chưa bao giờ cụm từ “Bảng đen phấn trắng” trở thành nỗi ước
ao cháy bỏng đối với mỗi giáo viên, mỗi học sinh và cả các bậc phụ huynh nữa…
Dịch Covid -19 không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của ngành giáo dục
mà chúng ta còn có cả những mất mát về nhân lực, những mất mát không thể bù đắp
ấy sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe… của gia đình những nhà giáo bị trực
tiếp ảnh hưởng. Nhân dịp này tôi xin chia sẻ những mất mát của ngành giáo dục và
mong rằng chúng ta sẽ nỗ lực đoàn kết cùng bước qua những khó khăn trong giai đoạn
này cùng nhau góp phần đưa ngành giáo dục đào tạo thành phố hoàn thành tốt nhiệm
vụ năm học và ngày càng phát triển xứng đáng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Kính thưa quý thầy cô giáo!
Thời gian, không gian và không khí đón chào ngày Nhà giáo Việt nam năm nay
chắc hẳn sẽ khác nhau nhưng tôi tin và hy vọng rằng đây là thời khắc mà chúng ta trân
quý nhất dù chúng ta không thể ngồi cùng nhau hàn huyên về nghề giáo; chúng ta cũng
khó có thể trực tiếp mang những lẵng hoa thật xinh tươi rực rỡ để đến chào và được
ấm áp trong vòng ôm của thầy cô giáo cũ….Nhưng chúng ta trân trọng khoảnh khắc
này bởi:
Chúng ta đang an toàn và vẫn đang được đam mê với nghề - nghề cao quý nhất
trong những nghề cao quý theo như lời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói;
Chúng ta vẫn được cùng nhau hướng về những người thầy, người cô thân yêu
của mình bằng tất cả lòng biết ơn, tôn kính với nhiều cách khác nhau nhưng chắc hẳn
sẽ đầy tính sáng tạo khác biệt;
Chúng ta vẫn có niềm tự hào, tự hào vì nghề nghiệp mình đã chọn có vị trí và vai
trò nhất định, được xã hội tôn vinh. Thầy không chỉ đánh thức tiềm năng trong mỗi học
sinh, khơi dậy và phát triển tri thức mà còn tôi luyện nhân cách để các em trở thành
người có ích, biết cống hiến cho xã hội, biết bảo vệ những giá trị cao quý của cội nguồn
văn hóa.
- Chúng ta đang có niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì thầy cô giáo và ngành Giáo
dục nói chung luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo dành tình cảm trân
trọng, sự quan tâm và sẻ chia sâu sắc. Đây là nguồn động lực tinh thần vô giá để đội
ngũ nhà giáo luôn đứng vững và bền bỉ trong sự nghiệp trăm năm trồng người.
- Và hơn tất cả dù khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn cứ luôn trăn trở với nghề, trăn
trở để tìm cách khắc phục tốt nhất nhằm duy trì, giữ vững chất lượng giáo dục đào tạo
đúng với niềm tin, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bậc phụ huynh học sinh
dành cho ngành giáo dục.
Với những dòng thư này, tôi mong rằng mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy cô
giáo, mỗi nhân viên trong toàn ngành sẽ tích cực, chủ động hơn nữa; bởi chính Thầy
Cô là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Dù ở vị trí công tác nào,
giữ nhiệm vụ gì, Thầy Cô hãy phát huy tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi và rèn
luyện, phấn đấu dạy tốt để trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đó là nét
đẹp mà mỗi Nhà giáo chúng ta tự hào khi được xã hội trân trọng và tôn vinh. Một lần
nữa, thay mặt ngành Giáo dục và Đào tạo tôi xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh
phúc và thành đạt trong cuộc sống.
Kính chúc quý Thầy Cô luôn giữ trọn tâm huyết đam mê với nghề, có nhiều niềm
vui và hạnh phúc trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trân trọng kính chào!
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