
LỄ KỈ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

            Nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), ngày 17/11/2018, 
Trường THPT Hùng Vương đã tổ chức một số hoạt động thiết thực không chỉ để giúp học sinh di 
dưỡng lòng “Tôn sư trọng đạo” mà còn giúp các em rèn luyện kĩ năng sống cho chính mình. 

 

            Vào lúc, 7h30 nhà trường đã tổ chức lễ mittinh chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt 
Nam. Đến dự lễ mittinh có: Thầy Trịnh Đức Tiến (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường); thầy 
Hoàng Hùng Cường (Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường); Đại diện chính quyền của 
ba xã: Quảng Phú, Đăk Nang và Đức Xuyên; Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể GV, 
CNV và hơn 300 học sinh trong nhà trường. 

 



             Thầy Trịnh Đức Tiến đã đánh giá kết quả thi đua đợt I của nhà trường và phát động thi 
đua đợt II. Bên cạnh đó đã trao thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích cao trong đợt thi 
đua đợt I 

 

             Cũng vào lúc 16h cùng ngày, Đoàn thanh niên trường THPT Hùng Vương cũng đã tổ 
chức cho học sinh tham gia gian hàng thanh niên. Mỗi một lớp sẽ có một gian hàng với các sản 
phẩm do các em tự làm và bán. Đây là một hoạt động cực kì thiết thực giúp các em rèn luyện kĩ 
năng sống cho bản thân.  

 



              Cuối cùng là đêm hội diễn văn nghệ chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam diễn 
ra vaò lúc 19h cùng ngày. Đêm hội diễn văn nghệ diễn ra hết sức sôi nổi với sự tham gia của các 
thầy cô giáo và các em học sinh trong đội văn nghệ của nhà trường và các lớp. Đồng thời còn có 
những tiết mục giao lưu văn nghệ đặc sắc của các em trong đội văn nghệ của trường THPT 
Krông Nô. Đêm hội diễn văn nghệ đã nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, nhân dân 
trên địa bàn về cả vật chất lẫn tinh thần. 

 

 

 


