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THƯ CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LỆ THỦY 

gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp năm học mới 2021-2022 

Thân ái gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo 

dục và Đào tạo, các em học sinh và các bậc phụ huynh trong toàn huyện! 

Năm học 2020-2021 đi qua trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng nặng nề của lũ lụt lịch sử và dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên với sự nỗ lực phấn 

đấu quyết liệt của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh 

trong toàn huyện, chúng ta đã đạt được kết quả đáng trân trọng. Giáo dục huyện nhà 

tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi ghi nhận và 

biểu dương những kết quả tích cực mà ngành Giáo dục&Đào tạo huyện đã đạt được 

trong năm học vừa qua.  

Các thầy giáo, cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến! 

Như thường lệ, ngày 05/9 tới đây ngành giáo dục chúng ta sẽ tổ chức khai giảng  

năm học mới, tuy nhiên, khi mới tựu trường dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên 

địa bàn tỉnh, ở huyện ta đã xuất hiện những ca nhiễm Covid-19, trong đó có cán bộ 

quản lý, giáo viên, học sinh của ngành phải tiến hành cách ly, điều trị; một số trường 

học, cơ sở vật chất giáo dục cũng đã trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, thay mặt lãnh 

đạo huyện, tôi chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh và các bậc phụ huynh toàn huyện trong thời điểm này. 

Để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới trong điều kiện 

đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19, tôi mong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và các em học sinh, phụ huynh trong toàn huyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết 

hơn nữa, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch, vừa tổ chức 

tốt việc học tập cho học sinh. Lãnh đạo huyện đang tập trung chỉ đạo bằng mọi nguồn 

lực để khống chế dịch bệnh, đưa huyện nhà trở lại trạng thái bình thường để học sinh 

được trở lại trường học trong thời gian sớm nhất.    

Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Lệ Thủy anh hùng với tinh thần 

“Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” như lời căn dặn 

của Bác Hồ trước lúc đi xa, tôi tin tưởng ngành Giáo dục&Đào tạo huyện sẽ vượt qua 

mọi khó khăn, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân toàn huyện ngăn 

chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong 

thời gian tới! 
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