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Kính gửi: Các quý Thầy giáo, Cô giáo là thành viên trong cộng đồng họ Tạ Việt Nam! 

Tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, một dân tộc 

với hàng nghìn năm văn hiến, với truyền thống hiếu học và trọng chữ nghĩa. Nhân kỷ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thay mặt Thường Trực Hội Đồng Họ Tạ Việt Nam, tôi xin gửi đến 

quý Thầy giáo, Cô giáo lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Họ Tạ Việt Nam thật vinh dự và tự hào về các thầy giáo, cô giáo là thành viên của dòng 

họ đã có nhiều cố gắng, tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, cống hiến hết mình  để hoàn thành sứ 

mệnh trồng người cao cả. Xã hội và dòng họ luôn ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực vượt khó, 

tình yêu thương học sinh và sự tận tâm với nghề của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, trong đó có 

các thầy giáo, cô giáo là thành viên của họ Tạ Việt Nam.  

Nhân dịp này, Hội đồng họ Tạ Việt Nam kính chúc các thầy giáo, cô giáo là thành viên 

của họ Tạ Việt Nam, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, phát huy các giá trị truyền 

thống của dòng họ và bản lĩnh của người giáo viên nhân dân hãy truyền dạy cho các em học 

sinh niềm say mê học tập, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm với 

bản thân, gia đình, dòng họ và xã hội. Các thầy, các cô hãy nỗ lực dạy để các em có tri thức, 

có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và trở thành người công dân có trách nhiệm. Mỗi thầy 

giáo, cô giáo nỗ lực là tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo để cùng chung tay xây 

dựng một dòng họ văn hiến, một dân tộc văn minh, một quốc gia giàu đẹp. 

Chúc các quý thầy giáo, cô giáo và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công! 
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