
LỄ TRAO TẶNG SÁCH GIÁO KHOA VÀ TẬP VỞ CHO HỌC SINH CÓ HOÀN 
CẢNH KHÓ KHĂN TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

 

Trong không khí các trường học trên cả nước đang gấp rút kiện toàn mọi mặt chào đón năm 

học mới, sáng ngày 18 tháng 08 năm 2022 trường THPT Võ Nguyên Giáp, huyện Ea Kar vinh 

dự được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam tổ chức lễ trao tặng sách giáo khoa và tập vở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

của trường. 

Thực hiện công văn số 1248/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 12/8/2022 của sở GDĐT 

Đắk Lắk về việc xét tặng SGK lớp 10 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi lễ đại diện 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam đã 

trao tặng 500 tập vở và hơn 280 bản sách giáo khoa của bộ sách Cánh Diều với 6 môn Toán 

học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, HĐTN-HN, Giáo Dục quốc phòng - An ninh của chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. 

Đại diện nhà xuât bản, sở GDĐT, thầy cô giáo và học sinh chụp hình lưu niệm 



 

 Năm học 2022 – 2023, là năm vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006 vừa 

là năm đầu tiên thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 dành cho học sinh lớp 10. 

Một năm học được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục nói chung và 

Trường THPT Võ Nguyên Giáp nói riêng. Khi mà những dư âm của dịch bệnh COVID-19 vẫn 

còn đó, những hậu quả vần còn kéo dài và hiện hữu trong sự khó khăn về kinh tế đối với Nhân 

dân cả nước nói chung, của tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Chính vì vậy lễ trao tặng sách giáo khoa 

và tập vở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 

với Công ty CP Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam, chi nhánh TP Hồ Chí Minh, 

công ty CP Sách Giáo dục Bình Minh, tổ chức Tặng sách giáo khoa và tập vở cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ và giảm bớt gánh nặng 

về kinh tế với phụ huynh học sinh, động viên, khích lệ các em học sinh nỗ lực, phấn đấu vươn 

lên đạt những thành tích cao trong năm học mới. 

 Thay mặt nhà trường, thầy Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm 

ơn sâu sắc đến nhà tài trợ cùng sự quan tâm của sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Mong rằng 

trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tạo điều kiện 

thuận lợi về cả vật chất và tinh thần cho thầy và trò vùng khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 

           Nam Tiến 

 


