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Tuất - 2018, thay mặt lãnh đạo Sở

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng
Nam, tôi xin gửi đến cán bộ, giáo viên,
nhân viên đã và đang công tác trong
ngành giáo dục, quý phụ huynh cùng
các em học sinh lời chúc mừng Hạnh
phúc - An khang - Thịnh vượng.
Năm 2017, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của đội ngũ nhà giáo, ngành
GDĐT tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh
vực: Quy mô mạng lưới trường lớp được sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của
nhân dân; triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao năng lực của cán bộ quản lý
giáo dục và nêu cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong việc đầu tư soạn giảng,
đổi mới phương pháp dạy học, góp phần đáp ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa
phổ thông mới; công tác phổ cập giáo dục được duy trì; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia tiếp tục dẫn đầu các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên; chất lượng giáo dục,
nhất là giáo dục mũi nhọn có nhiều chuyển biến khởi sắc: 31/58 em đạt giải trong kỳ thi
học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018, trong đó, 04 học sinh được tham dự kỳ thi
chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Sở GDĐT, tôi nhiệt liệt
biểu dương kết quả đạt được của toàn ngành trong thời gian qua.
Năm mới Mậu Tuất -2018, giáo dục tỉnh nhà đứng trước thời cơ và thách thức
mới, tôi kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành ra sức thi đua thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm học; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-TU ngày
25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng
Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết 19/NQ-TW Hội nghị lần
thứ 6 BCH TW khóa XII ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Các
em học sinh phải nỗ lực học tập và rèn luyện để đạt thành tích cao hơn nữa, xứng danh
với vùng đất “Ngũ phụng tề phi”.
Một lần nữa, xin kính chúc quý thầy cô giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành
giáo dục, quý bậc phụ huynh cùng các em học sinh một mùa Xuân mới an lành, hạnh
phúc và thành công./.
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