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THƯ CẢM ƠN 

  Kính gửi:  - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân;                               

                                      - Các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. 
 

Trong dịp Kỷ niệm 40 năm thành lập (1979-2019), Trường Cao đẳng Sư 

phạm Gia Lai đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của lãnh đạo UBND 

tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành của Tỉnh. Đặc biệt là các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, học 

sinh - sinh viên của Trường đã có sự quan tâm, đóng góp, đồng hành cùng Nhà 

trường trong suốt thời gian tổ chức hoạt động chào mừng đến Lễ kỷ niệm. 

Sự hỗ trợ, đóng góp của quý cơ quan, tổ chức, cá nhân; sự tận tâm của các 

cơ quan truyền thông trong việc chuyển tải nội dung, hình ảnh các hoạt động của 

Nhà trường đến với công chúng; sự cung cấp và chia sẻ thông tin, tư liệu, hình 

ảnh, bài viết, hiện vật về Trường của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, 

học viên, học sinh, sinh viên đã tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và là nguồn 

động viên cổ vũ tinh thần để nhà trường tổ chức thành công Lễ hội kỷ niệm 40 

năm thành lập. 

Với lòng tri ân sâu sắc, Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý 

báu, ân tình của Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Với tinh thần đoàn kết, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, học sinh, 

sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 

vẻ vang của Nhà trường, nỗ lực cống hiến, xây dựng Nhà trường, góp phần vào 

sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai trân trọng gửi đến Quý vị lời chúc sức 

khỏe, hạnh phúc và thành công! 
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