
 

Thư cảm ơn 
 

Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, 

sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức xin gửi đến Quý vị lời 

chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội 

thảo quốc gia “Xây dựng nền giáo dục thực chất - Định hướng và Giải pháp”. 

Nhà trường đã vinh dự được đón tiếp các Quý vị đại biểu đại diện cho 

các cơ quan, đơn vị, trường học và các nhà tài trợ tới dự và ủng hộ cả về vật 

chất lẫn tinh thần. Tình cảm và sự quan tâm của Quý vị đại biểu là nguồn 

động viên, khích lệ rất lớn để chúng Ban Tổ chức tiếp tục phấn đấu nhiều 

hơn nữa, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước. 

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình tổ chức Hội thảo, nhưng khó tránh 

khỏi những sơ suất. Rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của Quý vị. 

Thay mặt Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức xin gửi tới các Quý vị 

đại biểu, các cơ quan, đơn vị, trường học lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. 

Trên chặng đường phát triển mới, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận 

được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn nữa của Quý vị đại biểu.  

Xin kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và thành công 

trong cương vị công tác của mình. 

Trân trọng cảm ơn! 
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