
THPT BUÔN MA THUỘT LONG TRỌNG TỔ CHỨC KỶ 

NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

 (20/11/1982 - 20/11/2020) 
Nhằm tôn vinh và tri ân tới thầy cô giáo, sáng ngày 19/11/2020, Trường THPT Buôn Ma Thuột đã long 

trọng tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) 

 
Tham dự buổi lễ có Ông Nguyễn Văn Hòa-Trưởng Ban đại diện CMHS và đông đảo quý thầy giáo là CBQL 

đã nghỉ hưu, chuyển công tác, đặc biệt là hơn 100 CB-GV-CNV và hơn 1700 học sinh của nhà trường trong năm học 

2020-2021. 

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đạt giải A Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” năm học 2020-2021. 

 
(Các tiết mục văn nghệ…) 



 

 
 



 

Tiếp theo chương trình Thầy Lê Văn Thái-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn và nhấn 

mạnh: Ngày nhà giáo Việt Nam hàng năm là ngày đội ngũ nhà giáo được Đảng, nhân dân ta trọng thị, tôn vinh; ngày 

truyền thống "tôn sư trọng đạo" sáng ngời, được khơi dậy trong tình cảm nhân dân và trong bản sắc văn hoá tốt đẹp 

của dân tộc. Ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm trở thành một ngày hội văn hoá tinh thần mang ý nghĩa nhân văn sâu 

sắc. Ngày 20/11 hằng năm được lấy là ngày truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc, tôn vinh công lao to lớn của 

người thầy nói riêng và ngành giáo dục nói chung, qua đây cũng là dịp để giáo dục tư tưởng, lòng tin yêu và kính 

trọng nhà giáo cho học của nhà trường. 

 

(Thầy Lê Văn Thái-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn) 

 
 



            Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa tri ân của các tổ chức, ban ngành và Hội CMHS nhà trường 

 
(Ông Nguyễn Văn Hòa- Trưởng Ban đại diện CMHS-Phát biểu và tăng hoa chúc mừng) 

 
 



Tiếp theo là chương trình vinh danh các nhà giáo, tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo và có thành tích cao 

trong năm học 2019-2020  

(Cô Quỳnh My/Thầy Văn Sâm-thay mặt BTC công bố các danh sách…) 

“Ôn cố tri tân”, “Uống nước nhớ nguồn”, hôm nay chúng ta không thể không nhắc tới những người đi trước- 

Quý thầy cô giáo-nguyên là cán bộ quản lí, giáo viên của Trường THPT Buôn Ma Thuột qua các thời kỳ; Họ đã dành 

cả thanh xuân của mình cống hiến cho sự nghiệp “Trồng người” của Tỉnh nhà nói chung và của Trường THPT Buôn 

Ma Thuột nói riêng. 

 

(Các thầy cô giáo-Nguyên là cán bộ quản lí của nhà trường qua các thời kỳ) 

 



 
(Quý thầy cô giáo đã nghỉ hưu của nhà trường qua các thời kỳ) 

 
(Quý thầy cô giáo đã nghỉ hưu của nhà trường qua các thời kỳ) 

 



Năm học 2019-2020 là năm học tiếp tục thực hiện công cuộc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục…”, thực 

hiện đổi mới PPDH, PPKT-ĐG; chú ý tập trung vào người học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và phát 

triển năng lực người học. Từ đầu năm học đến nay, Thầy và Trò trường THPT Buôn Ma Thuột đã tiến hành thực hiện 

nhiều hoạt động giảng dạy, giáo dục, VN-TD-TT và đã đạt nhiều thành tích cao. Nhằm tuyên dương và khen thưởng 

quý thầy cô giáo và học sinh có thành tích cao 

 

 

(14 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi Hội giảng “Viên phấn vàng” năm học 2020-2021) 
 



 



Thầy Sâm/Cô My thay mặt BTC trân trọng cám ơn Quý vị đại biểu, quý phụ hynh, quý thầy cô giáo và học 

sinh đã tham dự buổi Lễ kỷ niệm và tri ân thầy cô. 

 
Buổi Lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam kết thúc thành công tốt đẹp! 

  000   

Một số hình ảnh của buổi Lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam_quý thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh 

xem thêm ở các địa chỉ sau: 

 http://c3buonmathuot.daklak.edu.vn/tai-nguyen/album_le-20-11-2020-2021 

http://c3buonmathuot.daklak.edu.vn/tai-nguyen/album_le-20-11-2020-2021

