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THƯ MỜI 

THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022 

  

Kính gửi toàn thể Quý thầy cô, Quý Phụ huynh và Học sinh trường THCS 

Nguyễn Huệ! 

 Thực hiện Công văn số 2428/SGDĐT-CTrTT ngày 16 tháng 8 năm 2021 

của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc triển khai các hoạt động chào mừng 

năm học mới 2021-2022. Trường THCS Nguyễn Huệ trân trọng kính mời các thầy 

cô giáo, phụ huynh và các em học sinh tham gia các hoạt động cụ thể, như sau: 

1. Từ 7h00 đến 7h30, ngày 05/9/2021: Giáo viên, phụ huynh và học sinh 

theo dõi chương trình tọa đàm “Đà Nẵng – Chào năm học mới!” của Ngành Giáo 

dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng 

phát sóng trên kênh DanangVT1 và DanangVT2, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà 

Nẵng. 

- Thời gian phát lại: 14h30 trên kênh DanangVT1 và 15h00 trên DanangVT2, 

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.  

2. Từ 7h30, ngày 05/9/2021: Giáo viên, phụ huynh và học sinh theo dõi 

Chương trình Chào mừng năm học mới 2021-2022 của trường THCS Nguyễn Huệ 

sẽ được đăng tải trên Website: nguyenhuedn.edu.vn; fan page: THCS Nguyễn Huệ 

Đà Nẵng với các nội dung: 

 - Giới thiệu thư của Chủ tịch nước, của lãnh đạo thành phố nhân ngày khai 

giảng năm học mới. 

 - Thông điệp của nhà trường gửi đến CB-GV-NV, học sinh, PHHS nhân 

ngày khai giảng năm học mới 2021-2022. 

 - Giới thiệu về tình hình đội ngũ CB-GV-NV nhà trường. 

 - Giới thiệu đội ngũ GVCN lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2021-2022. 

- Một số lưu ý về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nề nếp khi học 

sinh quay trở lại trường học. 

Kính chúc Quý thầy cô giáo, Quý Phụ huynh và các em Học sinh một năm 

học mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng! 

 HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

 (Đã ký) 

  

 Võ Thanh Phước 

 

 

 


