SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
Long Biên, ngày 19 tháng 9 năm 2017

THƯ NGỎ
MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
THPT LÝ THƯỜNG KIỆT (2002 - 2017)
Kính gửi:
- Các thầy/cô nguyên là cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Lý Thường Kiệt qua các
thời kỳ.
- Các thế hệ học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt
- Các Quý cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, các bậc cha mẹ học sinh.
Kính thưa Quý vị!
Trường THPT Lý Thường Kiệt (tổ 12 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Thành phố
Hà Nội) được thành lập vào tháng 7 năm 2002. Trải qua 15 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng
thành, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào
và trân trọng.
Nhìn lại chặng đường phát triển trong 15 năm qua, ôn lại những khó khăn gian khổ cùng
những thành tựu mà nhà trường đã đạt được, chúng ta trân trọng quá khứ, thấm thía và biết ơn
công lao của các thế hệ đi trước, sự phấn đấu của các thế hệ hôm nay. Với mong muốn phát huy
truyền thống quý báu đó, trường THPT Lý Thường Kiệt long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm
thành lập trường vào ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2017. Ban lãnh đạo nhà trường trân trọng
kính mời các quý vị về dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường.
Hướng về ngày hội trường, bằng tấm lòng và tình cảm tha thiết chân thành của mình,
chúng tôi mong muốn được đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất của các
quý cơ quan, đoàn thể, các nhà tài trợ, quý thầy/cô và các cựu học sinh. Sự quan tâm giúp đỡ của
quý vị vừa thể hiện được truyền thống Uống nước nhớ nguồn, vừa là sự đóng góp thiết thực làm
cho Lễ hội kỷ niệm 15 năm thành lập của nhà trường thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc
trong lòng mọi người. Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về ban tổ chức:
Cô Mai Kim Oanh- Hiệu trưởng, ĐT: 0912172853
Thầy Dương Hai Bảy Mươi- Phó hiệu trưởng, ĐT: 0935796082
Cô Nguyễn Thị Lý - Phó hiệu trưởng, ĐT: 0988486667
Cô Nguyễn Thị Xuân Thuận - Chủ tịch Công đoàn, ĐT: 0974023985
Hoặc địa chỉ Email: c3lythuongkiet.hanoiedu.vn
Những ủng hộ về vật chất, nhà trường sẽ sử dụng đúng mục đích, xin ghi danh vào “Sổ
vàng truyền thống” và sẽ thường xuyên cập nhật đăng tải danh sách ủng hộ của Quý vị trên
Website: http://thptlythuongkiet.hanoi.edu.vn.
Xin trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp!
HIỆU TRƯỞNG

Mai Kim Oanh

