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THƯ CHÚC MỪNG
Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi ngành Giáo dục và Đào tạo
nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021
Năm học 2019 - 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19,
nhưng được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự nỗ
lực phấn đấu miệt mài của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sự chung tay
góp sức của các bậc phụ huynh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã hoàn
thành chương trình đúng kế hoạch năm học của tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo; kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, đạt
kết quả cao, với tỷ lệ 99,1%.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu
dương ngành Giáo dục và Đào tạo đã cùng với các cấp ủy, chính quyền, các tổ
chức trong hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện
hiệu quả “mục tiêu kép”.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2020 - 2021, đề nghị ngành
Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt sâu sắc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 20202021, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; phát huy truyền
thống hiếu học của người Hà Tĩnh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo,
góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương,
đất nước; tập trung khắc phục những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19
để kiên trì thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”. Trước mắt, tổ chức tốt Lễ Khai giảng
năm học mới thực sự là ngày hội đến trường của các em học sinh và phải đảm bảo
tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo
dục, các em học sinh, sinh viên tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa sự nghiệp Giáo dục
- Đào tạo tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Các huyện, thành, thị ủy,
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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