Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân
ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Xin gửi lời chào thân ái đến nữ công chức, viên chức, nữ
học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa!
Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam 20/10, thay mặt BGH Nhà trường, tôi xin gửi lời
chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nữ cán bộ, viên chức và các bạn
nữ học sinh sinh viên toàn Trường. Chúc các Cô, Chị, Em một
ngày 20/10 nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Thưa toàn thể các Cô và các chị em!
Phụ nữ ngày nay luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, sắp xếp hài hòa công việc gia đình và
xã hội để khẳng định vị trí, vai trò của mình, đồng thời đóng góp có hiệu quả cho đất
nước. Nhiều phụ nữ là điển hình trong lao động, sáng tạo, là tấm gương sáng về nghị lực
để vươn tới thành công.
Phát huy truyền thống của Phụ nữ Việt Nam, hơn 100 nữ cán bộ, viên chức và hàng
ngàn nữ học sinh sinh viên của Nhà trường đã khẳng định được phẩm chất cao quý của
mình, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học
tập. Năm học 2016-2017, nhiều cán bộ nữ là tấm gương đạo đức và sáng tạo, phấn đấu
vượt lên chính mình, vừa là người thầy, vừa là người quản lý đầy bản lĩnh, dám nghĩ,
dám làm vừa là người mẹ, người vợ đảm đang, dịu hiền, là những sinh viên đạt được
thành tích học tập tốt.
Tính đến năm 2016, Nhà trường có 6 nữ viên chức là tiến sĩ và NCS; 1 nữ viên chức
đạt giải Nhì tại Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 01 viên chức hoàn thành đề tài cấp
Bộ, 02 viên chức đạt giải cao tại hội thi sáng tạo cấp tỉnh, nhiều cán bộ viên chức và
người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ; bằng khen cấp Bộ …,
nhiều nữ sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào được tỉnh
đoàn Phú Yên, Trung ương đoàn TNCSHCM, Hộị sinh viên tặng bằng khen. Thành
tích của nữ cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường đã góp phần xây dựng
hình ảnh, thương hiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa trở thành một địa chỉ
tin cậy cho người học và cộng đồng xã hội.
Các Cô, Chị Em thân mến!
Tập thể lãnh đạo Đảng ủy, BGH nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa để triển khai
và thực thi các chính sách vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đảng ủy, BGH tiếp tục chỉ đạo các
chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thuộc Trường tạo điều kiện để nữ cán bộ,
viên chức và người lao động của Trường được tham gia, cống hiến nhiều hơn trên tất
cả mọi lĩnh vực công tác.
Tôi tin tưởng rằng với truyền thống lịch sử hào hùng của phụ nữ Việt Nam, đội ngũ nữ
cán bộ, viên chức và các em nữ học sinh sinh viên toàn trường sẽ tiếp tục vượt qua khó
khăn, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong giảng dạy, công tác, nghiên cứu khoa học và học

tập cống hiến ngày càng nhiều hơn cho sứ mệnh của Nhà trường, góp phần tô đẹp
thêm hình ảnh người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, phát triển.
Chúc các Cô, Các Chị em luôn sức khỏe, trẻ đẹp, hạnh phúc và thành công!
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