SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÁNH HÒA

Th- Ngá
LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
VÀ CHÀO MỪNG 35 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG (1985-2020)

Kính gửi:
- Các thế hệ cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Khánh Hòa;
- Các thế hệ học sinh trường THPT Khánh Hòa;
- Các bậc cha mẹ học sinh;
- Quý cơ quan, đoàn thể.
Trường Phổ thông trung học kĩ thuật Mỏ than Khánh Hòa (nay là trường THPT
Khánh Hòa) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 13/5/1985 của UBND
tỉnh Thái Nguyên. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, thầy và trò nhà trường đã
vượt qua nhiều chặng đường khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của
nhà trường.
Được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, trường THPT
Khánh Hòa tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và chào
mừng 35 năm ngày truyền thống nhà trường vào các ngày 17, 18/11/2020.
Hướng tới ngày Lễ trọng đại này, trường THPT Khánh Hòa kính mong các thế
hệ cán bộ giáo viên, nhân viên, các thế hệ học sinh, các bậc cha mẹ học sinh đã và đang
học tập, công tác tại trường và các Quý cơ quan, đoàn thể hưởng ứng, giúp đỡ, hỗ trợ
nhà trường về tinh thần, vật chất để ngày Lễ được tổ chức thành công tốt đẹp.
Sự chung tay và lòng nhiệt tình của các Quý vị, các thầy cô và các em học sinh là
sự động viên, khích lệ lớn lao để các thầy cô và các em học sinh hôm nay tiếp tục phấn
đấu, học tập tiếp nối truyền thống tốt đẹp và xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
Trường THPT Khánh Hòa xin trân trọng cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Doãn Phú

