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Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kính thưa toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Quý phụ huynh và các cháu học 

sinh trường mầm non Hoa Cúc 4! 

Năm học 2021-2022 cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An, 

đơn vị trường Mầm non Hoa Cúc 4 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực 

hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương, 

bảo đảm an toàn trường học; vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành 

nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng chăm sóc nuôi 

dưỡng và giáo dục trẻ. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016  của Bộ chính 

trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” 

với nhiệm vụ trọng tâm “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện”, cùng với các cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo 

đức tự học và sáng tạo”, Xây dựng trường học an toàn phòng tránh các tai nạn thương 

tích cho trẻ với chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo 

dục mầm non” thể hiện qua thông điệp hành động của đơn vị “Cô mẫu mực, trò chăm 

ngoan, trường an toàn, lớp thân thiện” từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất 

lượng nuôi dưỡng và giáo dục, giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất và trí tuệ tạo nền 

móng vững chắc để sau này trẻ  bước vào học phổ thông 

Với tình hình diễn biến dịch bệnh covid -19 phức tạp tại địa phương, hoạt động 

khai giảng của nhà trường được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tuyến, bảo đảm 

an toàn, gọn nhẹ, thiết thực; thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên 

vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học phù hợp với đặc thù mầm non 

sẽ tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ ở nhà. Thời gian khai giảng vào lúc 7h30 phút sáng ngày 5/9/2021. 

    Nhà trường xin thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bậc 

phụ huynh chuẩn bị chu đáo trang thiết bị như: mạng đường truyền, điện thoại thông 

minh, laptop, cài đặt phần mềm zoom, mở và hướng dẫn trẻ tham gia phòng zoom đúng 

giờ để đảm bảo buổi lễ khai giảng được thành công tốt đẹp.  

Nhà trường xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các bậc phụ huynh và các 

cháu mầm non, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tham dự khai giảng đón 

chào năm học 2021-2022.  



Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự có mặt đông đủ của các bậc phụ huynh và 

các cháu để ngày khai giảng năm học mới thực sự là "Ngày hội đến trường của bé”. 

Một lần nữa cho phép tôi thay mặt tập thể cán bộ giáo viên, các cháu học sinh 

nhà trường xin chân thành gửi tới các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Thuận An, lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương phường An Phú, các 

bậc phụ huynh học sinh trường mầm non cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức 

khỏe, an lành, hạnh phúc và thành đạt 

Xin trân trọng cảm ơn! 


