
SỞ LĐ TB&XH LÂM ĐỒNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TCN TT TÂN TIẾN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bảo Lộc, ngày 01  tháng 11 năm 2017 

 

THƯ NGỎ 

TỌA ĐÀM KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

20/11/1982 – 20/11/2017 

 

I. Mục đích yêu cầu 

- Tọa đàm, họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam nhằm khẳng định và tự hào về 

những thành quả của nền Giáo Dục, sự đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành 

giáo dục và sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. 

- Phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả việc : "Học Tốt, Dạy Tốt"; hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy cô là tấm gương đạo 

đức, tự học và sáng tạo" 

- Tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” nhằm tạo tình thân hữu giữa 

đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức với tinh thần vui tươi, hòa đồng, tích cực trong sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo thế hệ tương lai. 

 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Thời gian tổ chức: 01 buổi, vào lúc 8h30 sáng Chúa Nhật 12/11/2017. 

2. Địa điểm: Tại Trường Trung Cấp Nghề Tư Thục Tân Tiến. 

3. Thành phần tham dự:  

Thay mặt Ban Giám Hiệu Trường TCN Tư Thục Tân Tiến trân trọng kính mời:  

- Toàn thể Ban Giám Hiệu, giáo viên, nhân viên đang công tác tại Trường TCN Tư Thục Tân 

Tiến. 

- Ban Giám Hiệu và Tập thể sư phạm khoa Cơ Điện, Khoa Kinh Tế, Công nghệ Thông Tin 

Trường Cao Đẳng Công nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc. 

- Sơ Bề Trên và Quý Sơ Cộng Đoàn FMA Tân Hà đã, đang hoạt động công tác tại Trường 

TCN Tư Thục Tân Tiến. 

- Cha Giám Đốc, Quý Cha, Quý Thầy Cộng Đoàn Don Bosco Tân Hà. 

- Giáo Viên Trung Tâm Ngoại Ngữ và Tin Học Đông Tiến 

- Các Giáo viên Thỉnh Giảng niên khóa 2017 - 2018 

4. Tổ chức buổi tọa đàm: Phòng Đào Tạo TCN TT Tân Tiến. 

 

5. Chương trình buổi tọa đàm: 

5.1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự - Phòng Đào Tạo. 

5.2. Văn nghệ khai mạc: “…………….” – GV Tân Tiến 

5.3. Bài phát biểu của Cha Giám Đốc Cộng Đoàn Don Bosco Tân Hà. 

5.4. Văn nghệ: “…………….”– GV Trường CĐ CN&KT Bảo Lộc 

5.5. Thuyết trình chuyên đề: “……” – Cha Anton Nguyễn Ngọc Dũng SDB – Cha Giám 

đốc liên hệ  

5.6. Văn nghệ xen kẻ thuyết trình (Lưu xá nam + nữ + Các Gv có đăng ký). 

5.7. Bế mạc – Thầy SH Luận _Phó Hiệu Trưởng. 

5.8. Cơm trưa gia đình 

 



6. Phân công chuẩn bị thực hiện 

- Phòng Tài Vụ chuẩn bị kinh phí và nơi liên hoan bữa trưa, hoa để tặng thầy cô giáo. 

- Cha Giám Đốc chuẩn bị bài phát biểu (thời lượng  10 phút). 

- Bài thuyết trình (thời lượng 180 phút).  

- Thầy Hộ Trực – Sr Hộ trực lưu xá và một số em học sinh trong ban nhạc chuẩn bị chương 

trình văn nghệ giao lưu. 

- Giáo viên khối nghề (1 tiết mục) – Cô Trâm (nhóm Sinh Động GV) 

- Giáo viên Trường CĐ  (1 tiết mục) – Cha Quang liên hệ với thầy Định. 

- Lưu xá nam - nữ  (1 tiết mục) – Cha Phong đặc trách điều động 

- Xin các thầy hộ trực nhờ lưu xá nam giúp chuẩn bị âm thanh, nơi tọa đàm. 

- Sr Châm chuẩn bị các em học sinh tặng hoa cho thầy cô. 

- Cơm trưa gia đình: Cha Hạnh – Phòng Tài Vụ 

- Tất cả xong trước ngày 10/11/2017. 

- MC chương trình: Giáo Viên Tân Tiến phụ trách và đề cử. 

 

Xin chân thành cám ơn các cán bộ, công nhân viên, giáo viên của Trường TCN Tư Thục Tân 

Tiến và Tập thể sư phạm trường CĐ Bảo Lộc  đã nhiệt tình ủng hộ và thực hiện trương trình do ban 

tổ chức đề ra.  

Căn cứ vào thư ngỏ này, xin các bộ phận công tác, các cá nhân có liên quan chuẩn bị chu đáo các 

điều kiện để buổi Tọa Đàm được diễn ra tốt đẹp.  

 

Chân thành cám ơn! 

 

 

TM Ban Tổ Chức 

Trưởng Phòng Đào Tạo 

Lưu ý:  

- Ban Tổ chức sẽ có thư mời riêng 

- Xin Sr Châm giúp làm thư mời tọa đàm 

 

Nguyễn Xuân Quang 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng nhân sự. 

- Phòng kỷ luật. 

- Gv Trường CĐ CN&KT Bảo Lộc (thầy Thái). 

- Phòng tài vụ. 

- Đặc trách lưu xá nam, nữ. 

- Bảng báo phòng Gv, GV trung tâm Đông Tiến. 


