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   THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập  

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (1991 - 2021) 

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh. 

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 1991, đến 

nay vừa tròn 30 năm. Kỷ niệm 30 năm thành lập trường là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, vinh danh những giá trị cốt 

lõi, định hướng tương lai, nhằm xây dựng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh trở thành cơ 

sở giáo dục chất lượng cao của cả nước. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường dự kiến 

được tổ chức long trọng, quy mô để đón tiếp sự có mặt trực tiếp, đầy đủ của các thế hệ 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp 

của dịch Covid-19 nên Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2021. 

- Hình thức: Phát trực tiếp từ Hội trường số 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh kính mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm và 

trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, 

học sinh, đã và đang công tác, học tập tại trường tham dự và theo dõi trực tuyến Lễ kỷ 

niệm qua Fanpage (https://www.facebook.com/truongthptchuyenhatinh). 

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến các tập 

thể, cá nhân đã dành những tình cảm đặc biệt hướng về Trường nhân dịp Lễ kỷ niệm. 

Thay mặt tập thể sự phạm nhà trường, xin gửi tấm lòng tri ân, lời kính chúc sức khỏe, 

hạnh phúc và thành đạt đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ 

huynh nhà trường. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG 
 

                                                                      (Đã ký) 
 

                                             Nguyễn Công Hoàn  

https://www.facebook.com/truongthptchuyenhatinh

