
 
Sáng ngày 18/11/2022, Trường Cao đẳng Thủ Thiêm TP.HCM 

tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 – 20/11/2022) nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng 
đạo đến các thế hệ Nhà giáo của Trường Cao đẳng Thủ Thiêm 
TP.HCM.  

Dự lễ kỷ niệm có Thầy Thạc sĩ Thái Thiện Xuân Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành Phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể 
cán bộ, viên chức và giáo viên, học sinh, sinh viên các thế hệ của nhà 
trường. 

 



Phát biểu tại buổi họp mặt, Thầy Thạc sĩ Thái Thiện Xuân Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Thủ 
Thiêm Thành Phố Hồ Chí Minh đã 
biểu dương, động viên toàn thể 
cán bộ, viên chức, giảng viên phát 
huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao để cùng Ban giám hiệu 
nhà trường trong thời gian tới 
từng bước đưa Trường Cao đẳng 
Thủ Thiêm Thành Phố Hồ Chí 
Minh trở thành địa chỉ tin cậy, chất 
lượng, uy tín đào tạo nguồn nhân 
lực yêu nghề, có kỹ năng tay nghề 
cao…đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

Nhân dịp này, tập thể học sinh, sinh viên nhà trường bày tỏ lòng 
tri ân sâu sắc đối với quý thầy cô đã và đang giảng dạy tại trường 
bằng những tiết mục văn nghệ ca ngợi lòng biết ơn thầy cô cùng 
những hoạt động họp mặt tại các Khoa chuyên môn, những nụ cười, 
những bó hoa tươi thắm trao tận tay thầy cô trong không khí ấm 
áp… 

 

Tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên Khoa Kinh tế 



 

Đại diện cho tập thể học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Thủ Thiêm 

Thành Phố Hồ Chí Minh bạn Hoàng Mai Vân lớp Kế Toán K1A21 phát biểu 
cảm nghĩ tri ân đến thầy cô giáo. 

 

 



Đại diện cho tập thể học sinh, sinh viên của trường trao hoa bày 
tỏ lòng tri ân sâu sắc kính tặng Thầy Thạc sĩ Thái Thiện Xuân Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành Phố Hồ Chí Minh. Xúc 
động trong buổi lễ kỹ niệm Thầy Hiệu trưởng đã cảm ơn tấm lòng 
tất cả của các em học sinh, sinh viên của trường, qua đây Thầy cũng 
nhắn nhủ các em cố gắng học tập để ra trường có việc làm nuôi 
sống bản thân và đóng góp cho đất nước. Những học sinh, sinh viên 
sau khi ra trường đi làm nếu gặp khó khăn gì trong công việc có thể 
quay lại trường để được các thầy cô trong trường tư vấn, hỗ trợ và 
giúp đỡ miễn phí.  

Tại Lễ kỹ niêm 20/11, Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành Phố 
Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen và phần thưởng cho cá nhân hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, đại diện Lãnh đạo 
Nhà trường Thầy Thạc sĩ Thái Thiện Xuân Hiệu trưởng Trường đã 
tặng những phần thưởng đến các giảng viên và các thầy cô giáo có 
thành tích xuất sắc trong công tác. 

 

  Nhân dịp chào mừng nhà giáo Việt Nam,  nhà trường đã tổ 
chức trao giải thưởng cho các hoạt động thi đua chào mừng ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11. Các phong trào thi đua được nhà trường 
và Đoàn Thanh niên trường phát động ngay từ những ngày đầu 
tháng 10 như: Bóng đá, kéo co, bóng bàn, nhảy bao bố… Tất cả 



đã thu hút được sự quan tâm, tinh thần tham gia tích cực, nhiệt thành 
của các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên trong trường. 

 

 Thạc sĩ Thái Thiện Xuân Hiệu trưởng nhà trường trao giải 
cho môn bóng đá. 

 

Cô Lê Thị Minh Thư – Bí Thư ban chấp hành Đoàn thanh niên 
Trường Cao đẳng Thủ Thiêm Thành Phố Hồ Chí Minh trao giải 
thưởng cho các cá nhân đoạt giải. 



Buổi lễ kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc đọng lại trong lòng 
thầy và trò nhà trường. Thầy cô giáo Trường Cao đẳng Thủ Thiêm 
Thành Phố Hồ Chí Minh cùng các em học sinh, sinh viên luôn tin 
tưởng trên những chặng đường đi tới.  

Với các thế hệ học sinh, sinh viên sẽ có nhiều thử thách và 
sóng gió, nhưng tin rằng với những tri thức đã có, các bạn sẽ bước 
những bước đi đầu đời thật vững chãi. Và cho dù có ở nơi đâu, làm 
việc gì, các em hãy luôn nhớ về ngôi trường này, về thầy cô về bè 
bạn, về nơi đã góp phần thắp sáng lên ngọn lửa của tri thức, nghị 
lực, tình yêu, lẽ sống và ước mơ trong tâm hồn các em.  

 

 


