BAN TỔ CHỨC
LỄ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 (1982-2017)
VÀ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1972- 2017)

THƯ CẢM ƠN
Ngày 19 tháng 11 năm 2017 Trường THPT Nguyễn Huệ đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 35
năm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và Gặp mặt truyền thống 45 năm thành lập trường .
Nhà trường vinh dự được đón nhà giáo Nguyễn Ngọc Lạc: Trưởng phòng giáo dục phổ thông, nhà
giáo ưu tú Trần Hữu Doãn phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ và các đồng chí trong đoàn của Sở giáo
dục và đào tạo; đồng chí Nguyễn Xuân Thủy Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện Kỳ
Anh, đồng chí Lê Mã Lương UVBCH huyện ủy, phó ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Anh Hoan
Trưởng phòng nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Đường phó phòng giáo dục Kỳ Anh, thầy giáo Nguyễn
Văn An chủ tịch Hội khuyến học- Cựu giáo chức huyện và đại diện các cơ quan: Công An huyện,
Huyện đội, Tòa Án huyện, Ngân hàng phát triển nông thôn Bắc Kỳ Anh, ngân hàng ACB Kỳ Anh, Chi
cục Thuế, Bưu điện huyện, trường Cao đẳng nghề công nghệ Hà Tĩnh, Công ty xúc tiến việc làm Hà
Tĩnh, Công ty du học HATICO, Công ty lữ hành Quốc tế Thành Sen, Công ty cổ phần Xăng dầu Hà
Tĩnh, Cô ty xây lắp Trường Thành, Quỹ tính dụng ND xã Kỳ Phong, Công ty Viettel, Vinaphone Kỳ
Anh, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, Trường THCS Giang Đồng. Đại diện Đảng ủy,
HĐND,UBND các xã: Kỳ Phong-Kỳ Bắc- Kỳ Tiến - Kỳ Xuân- Kỳ Giang- Kỳ Phú – Kỳ Đồng - Kỳ
Khang,- Cẩm Trung – Ban đại diện Cha mẹ học sinh. Các thế hệ thầy cô giáo công tác tại trường đã
nghỉ hưu, đặc biệt là sự có mặt các thầy cô giáo thế hệ đầu tiên: thầy Trần Oanh (ct từ 1972-1977) thầy
Nguyễn Trọng Tứ ( ct từ 1972-1975), thầy Phan Túy ( ct từ 1972-2001), thầy Đặng Đôn Báu (ct từ
1972-1987)… các thế hệ học sinh cũ: Đại diện các khóa 1973-1976, 1978-1981,1979-1982, 1989-1992,
1992-1995,1981-1984, 2005-2008,1997-2000, 1984-1987,1994-1997,1985-1988,1995-1998,19931996,2001-2004, 1998- 2001, 2000-2003, 1996-1999,2002-2005, 2003-2006, Thiếu tướng-PGS-TS
Hoàng Kỳ Lân (học sinh cũ khóa 1974- 1977), Nguyễn Kế Toại (học sinh cũ khóa 1992-1995 ). Trần
Thị Ngọc Trang khóa 35-K4 , Đinh Văn Nhung (khóa 1979- 1982), Nguyễn Thị Thanh Hương (Khóa
1998-2001) Trần Anh Dũng, Bùi Văn Quán, Nguyễn Văn Thống .. cùng tập thể thầy cô giáo và đồng đủ
học sinh nhà trường , cùng các phóng viên báo, Đài truyền hình Kỳ Anh.
Nhà trường đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ , ủng hộ về tinh thần, vật chất của các cơ quan , tổ
chức, cá nhân, của các thế hệ thầy cô giáo và các cựu học sinh, các khóa của trường.
Lễ hội đã tổ chức thành công, nhưng không tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót. Nhà trường rất
mong nhận được sự cảm thông , lượng thứ và chia sẽ của quý vị .
Nhà trường xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý cơ quan, tổ chức và quý vị lới cảm ơn chân thành
và sâu sắc nhất.Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt .
Xin gửi lới chào thân ái và trân trọng.
T/M BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Văn Nguyên

